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Leica cerrahi mikroskop sistemini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Sistemlerimizi geliştirirken basit ve açık çalışma yapısına büyük önem veriyoruz. 
Bununla birlikte, yeni cerrahi mikroskobunuzun tüm avantajlarından 
yararlanabilmek için bu kılavuzu ayrıntılarıyla okumanızı öneririz.
Leica Microsystems ürün ve hizmetleri konusunda değerli bilgiler edinmek ve size 
en yakın Leica temsilcisinin adresini öğrenmek için web sitemizi ziyaret edin:

www.leica-microsystems.com

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Leica Microsystems cerrahi 
mikroskobunuzun kalite ve performansından memnun kalacağınızı umuyoruz.

Leica Microsystems (Schweiz) AG Medical Division
Max-Schmidheiny-Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg
Telefon: +41 71 726 3333
Faks: +41 71 726 3334

Yasal uyarı
Tüm özelliklerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Bu kılavuzdaki bilgiler doğrudan doğruya cihazın çalıştırılmasıyla ilgilidir. Alınacak 
tıbbi kararlar, klinisyenin sorumluluğundadır.
Leica Microsystems, ürünün kullanımıyla ilgili temel alanlarda bilgi veren eksiksiz 
ve kolay anlaşılan bir kullanım kılavuzu sunmak için elinden gelen tüm çabayı 
göstermiştir. Ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgi gerekecek olursa lütfen yerel Leica 
temsilcinizle bağlantı kurun.
Ürün ve ürünün performansı konusunda tam bir bilgi sahibi olmadan hiçbir Leica 
Microsystems tıbbi ürününü kullanmamalısınız.

Sorumluluk
Şirketimizin sorumluluğu standart satış koşul ve şartlarında belirtilmiştir. Bu uyarı 
içindeki hiçbir ifade, yürürlükteki kanunlar çerçevesinde izin verilmeyen 
sorumluluklarımızı sınırlamaz ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde hariç 
tutulamayacak sorumluluklarımızı hariç tutmaz.
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1 Giriş
1.1 Kullanım kılavuzu hakkında
GLOW800, Leica cerrahi mikroskopları için bir aksesuardır. 
Bu kullanım kılavuzunda GLOW800 ürününün fonksiyonları açıklan-
maktadır. 
Leica cerrahi mikroskobu tanımı ve bilgileri için lütfen ilgili cerrahi 
mikroskobunun kullanım kılavuzuna bakın.

Bu kullanım kılavuzunda, cihazların kullanımıyla ilgili  
notlara ek olarak önemli güvenlik bilgileri de verilmiştir 
(bkz. "Güvenlik notları" bölümü)

	X Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu 
dikkatli bir şekilde okuyun.

1.2 Kullanım kılavuzundaki 
semboller

Kullanım kılavuzundaki semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

Sembol Uyarı 
kelimesi

Anlam

Uyarı Ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol 
açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu veya yanlış kullanımı ifade eder. 

Dikkat Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta 
ciddiyette yaralanmalara yol açabilecek 
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya 
yanlış kullanımı ifade eder. 

Not Kaçınılmadığı takdirde, kayda değer maddi 
ve çevresel zararlara yol açabilecek, potan-
siyel olarak tehlikeli bir durumu veya yanlış 
kullanımı ifade eder

Kullanıcının ürünü teknik olarak doğru ve 
verimli şekilde kullanmasına yardımcı olan 
bilgiler. 

	X  Eylem gereklidir; bu işaret, belirli bir 
eylemi veya eylem dizisini yapmanız 
gerektiğini gösterir.

2 Güvenlik notları
GLOW800 içeren Leica cerrahi mikroskop, en ileri teknolojiden 
faydalanmaktadır. Ancak, ameliyat sırasında tehlikelerin ortaya 
çıkması söz konusu olabilir. 
	X Bu kullanım kılavuzunda ve Leica cerrahi mikroskobunun 

kullanım kılavuzunda bulunan talimatları, özellikle de güvenlik 
notları içindeki talimatları daima takip edin.
	X Federal Yasalar bu cihazın satışının ancak lisanslı medikal 

profesyoneller tarafından veya onların talimatıyla yapılmasına 
izin vermektedir.

2.1 Kullanım amacı
• GLOW800 bir Leica cerrahi mikroskobu aksesuarıdır ve koroner 

arter baypas (CABG) ameliyatları sırasında serebral vasküler 
alandaki ve baypas graftlarındaki intraoperatif kan akışını ve 
plastik ve rekonstrüktif cerrahide kan akışını görüntülemek için 
kullanılır.

Kontraendikasyon
• Leica cerrahi mikroskobun GLOW800 ile ve floresans maddesiyle 

kombine biçimde kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek 
medikal kontraendikasyonlar, en güncel muayene tekniklerinin 
ve uygun marka maddelerin kullanılması durumunda da dikkate 
alınmalıdır.

UYARI

Göz yaralanması tehlikesi.
	X GLOW800 göz hekimliğinde kullanılmamalıdır.

2.2 Kullanım tehlikeleri

UYARI

Steril olmayan GLOW800 test kartı nedeniyle enfeksiyon 
tehlikesi.
	X GLOW800 test kartını steril ortamlarda kullanmayın. 
	X Sadece steril olmayan ortamda kullanın.
	X Mikroskop aydınlatmasını sadece steril olmayan 

ortamda kontrol edin. 
	X Leica cerrahi mikroskobunun eş odaklı ayarının hassas 

biçimde yapıldığından emin olun. Eş odaklı ayarına dair 
talimatlara uyun.

UYARI

Kullanıcı, programlanmış bir floresans fonksiyonu ile 
seçilmiştir.
	X Doğru kullanıcı etkinleştirilmiştir.
	X Hazırlık kontrolü gerçekleştirilmiştir.
	X Mikroskop aydınlatma lambası uygun tolerans içindedir 

(bkz. Leica cerrahi mikroskobu kullanım kılavuzu).
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UYARI

Onaylanmamış floresans maddesi nedeniyle hastada 
yaralanma tehlikesi.
	X Sadece planlanan uygulama için onaylanmış olan 

floresans maddesini kullanın.

UYARI

Aşırı GLOW800 radyasyonu nedeniyle hasta için yaralanma 
tehlikesi.
	X GLOW800 radyasyonunu uzun süre ve/veya aşırı sık 

kullanmaktan kaçının.
	X Hastanın GLOW800 radyasyonuna aşırı derecede maruz 

kalmasını engellemek için 180 saniye sonra GLOW800 
 modu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

2.3 Cihazdan sorumlu kişi için 
bilgiler

	X GLOW800 kullandığınızda lütfen bir Doppler ultrason cihazı 
veya benzerinin bulunmasına dikkat edin, ICG/GLOW800 prose-
düründe yeterli kan akışı görselleştirmesi elde edemezseniz 
gerekli olabilir.

2.4 İşaret ve etiketler
Tip etiketi

UDI Etiketi

Üretim Tanımlayıcı (PI)
Seri numarası
Üretim tarihi

GS1 Veri Matrisi Kodu
Cihaz Tanımlayıcı (DI)������������������

����������
�������������

Zorunlu etiket
Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde 
okuyun. Kullanım kılavuzunun elektronik versiyonu için web adresi.

3 Tanım 
3.1 Fonksiyon
GLOW800 için aydınlatma bir xenon lamba ile gerçekleştirilir ve bu, 
Leica cerrahi mikroskobu içindedir. Bu lamba görünür ve kızılöte-
sine yakın bir ışık sağlar. NIR ışığı cerrahi mikroskobundan gözlene-
mez, ama özel bir kamera kullanılarak kaydedilir ve Leica cerrahi 
mikroskobuna monte edilen monitörde görselleştirilir.
Kullanıcı ayarlarında tanımlanan tutamakları/düğmeleri kullanarak 
görünür ve GLOW800 ışığı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım kılavuzuna 
bakın. 

3.2 Tasarım
GLOW800 bir M530 optik taşıyıcı için bir aksesuardır. 

GLOW800 aşağıdaki bileşenlerden oluşur: 
A GLOW800 ULT, bkz. bölüm 3.2.1, pozisyon (1)
B GLOW800 VPU, bkz. bölüm 3.2.3, pozisyon (3)
C GLOW800 filtreleri, bkz. bölüm 3.2.3, pozisyon (4)

3.2.1 M530 optik taşıyıcı, GLOW800 ULT ile

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Görüntü enjeksiyon modülü Leica CaptiView (opsiyonel)
3 Floresans modülü Leica FL400, FL560 veya FL400/560 

(opsiyonel)
4 M530 Optik Taşıyıcı
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�

�

�

�

�

�

1 Lateral sağ ve sol asistan için arabirim
2 Arka/karşı asistan için arabirim, 360° döndürülebilir
3 Arka asistan için hassas odaklama
4 Lateral veya arka asistan svici
5 Baş cerrah arabirimi, 360° döndürülebilir
6 GLOW800 ULT

• GLOW800, ULT530 gövdesine monte edilir
• Görünür ışık ve NIR ışık (floresans) için entegre kameralar, her 

ikisi için de hassas odaklama sağlayan tek ortak uzaktan kontrol

3.2.2 GLOW800 VPU

SDI LEFT

SDI RIGHT

SDI IGS

GLOW RESET

1

2

3

4

5

1 Video sinyali SDI sol
2 Video sinyali SDI sağ
3 Video sinyali IGS
4 Sistemi yeniden başlatmak/sıfırlamak için sıfırla tuşu
5 Dokümantasyon sistemi (opsiyonel)

3.2.3 Leica OHX cerrahi mikroskobu, GLOW800 
bileşenleriyle

2

1

3

4

5

1 Monitör (opsiyonel)
2 GUI ekranı
3 GLOW800 VPU (bkz. bölüm 3.2.2)
4 GLOW800 filtrelerine sahip aydınlatma ünitesi
5 Cerrah paneli



Tanım 

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 9

3.2.4 Leica OH6 cerrahi mikroskobu, GLOW800 
bileşenleriyle

1
5

2

3

4

1 Monitör (opsiyonel)
2 GUI ekranı
3 GLOW800 VPU (bkz. bölüm 3.2.2)
4 Aydınlatma ünitesi
5 Durum LED'i

3.2.5 GLOW800 parçalarına sahip ARveo cerrahi 
mikroskobu

1
5

2

3

4

1 Monitör (opsiyonel)
2 GUI ekranı
3 GLOW800 VPU (bkz. bölüm 3.2.2)
4 Aydınlatma ünitesi
5 Durum LED'i



GLOW800 sistem bileşenleri - sinyallere genel bakış

10 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

4 GLOW800 sistem bileşenleri - sinyallere genel bakış

2 video akışı

2×WL veya WL/pc-FL+B/W-FL veya  
WL+B/W-FL

2 video akışı

2×WL veya WL/pc-FL+B/W-FL veya  
WL+B/W-FL

1 video akışı

pc-FL veya WL/pc-FL

2 video akışı 

2×WL veya 1×WL/FL veya 1×B/W-FL

GLOW800

ULT530

 3 HD 
kamera

sağ, sol WL ve 
sol FL almak için

WL  
sol ışın yolu

WL  
sağ ışın yolu

FL  
sol ışın yolu

GLOW800 

VPU

GLOW 
Autofocus 
Yazılımı 
(opsiyonel)

Leica Mikroskop 
Monitörü 
1 sinyal tam ekran veya 
2 sinyal yan yana veya 
resim içerisinde resim 
olarak görüntüler

2D/3D Kayıt Ünitesi 
(opsiyonel)  
iki video akışını kaydeder

Leica CaptiView 
(opsiyonel)  
FL sinyalini oküler(ler)de 
bir kaplama veya kaplama 
dışı olarak gösterir

Leica HuD (opsiyonel) 
WL 2D/3D veya FL 2D 
görüntüler

GUI

Açıklama:
pc-FL = Psödorenkli floresans
B/W-FL = Siyah ve beyaz floresans
WL/pc-FL = Beyaz ışıkla cisim görüntüsü ve psödorenkli floresans

3D görselleştirme sadece eğitim amaçlıdır ve kafa içi 
cerrahisi için tasarlanmamıştır.
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5 Tanım
5.1 Fonksiyon
Opsiyonel aksesuar GLOW800 cerrahın cerrahi mikroskopları M530 
OH6, M530 OHX veya ARveo ile floroforun (ICG) kızılötesine yakın 
(NIR) floresansını (FL) harekete geçirebilir ve gözleyebilir.

GLOW800 modu etkinleştirdiğinde Leica mikroskop standının (Leica 
OH6, Leica OHX veya ARveo) beyaz ışık aydınlatması floroforu (ICG) 
harekete geçirerek kızılötesini (IR) kullanacak biçimde genişler.

Floroforun (ICG) filtrelenmiş NIR floresans sinyali, GLOW800 ULT 
içindeki NIR'e duyarlı bir video kamerası tarafından alınır ve 
GLOW800 VPU içinde işlenir.

5.1.1 Mikroskop video monitöründe floresans 
gözlemi

GLOW800 opsiyonel mikroskop video monitöründe floresans video 
sinyalini gözlemlemek için iki farklı tip sunar:

Tip A: Psödorenk modu (Psödorenk Açık) 
Psödorenkte gömülü floresans sinyal ile beyaz ışıkla cisim 
görüntüleme, Video #1A

Siyah ve beyaz floresans görünüm Video #2A

Tip B: Siyah ve Beyaz Mod (Psödorenk Kapalı)
Beyaz ışıkla cisim görüntüleme #1B

Siyah ve beyaz floresans görünüm Video #2B
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5.1.2 Floresans gözlemi ve bir dokümantasyon sistemi ile kayıt
GLOW800 VPU iki video üretir ve bu videoların, cerrahi mikroskoba entegre edilmiş opsiyonel bir dokümantasyon sistemine, örneğin 
HDMD PRO'ya kaydedilmesine izin verir.
Aşağıdaki kayıt ve görselleştirme ayarları, opsiyonel bir dokümantasyon sisteminde önceden tanımlanabilir. Kayıtlar ve görüntüler 
aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Beyaz ışık floresans tipi A: Psödorenk modu (Psödorenk Açık – WL/FL) ve b/w floresans gözlemleme (B/W-FL)

GLOW800 Görüntü işleme

Görselleştirme ve kayıt için iki video sunulmuştur

Ana video #1A 2. video #2A

Görüntüleme ve kayıt

Ay
ar

 1 Bir video görünümü ana veya  
2. video üzerinde video monitöründedir.  

Her iki video da kaydedilir

Ana video #1A 2. video #2A

Ay
ar

 2 Resim içerisinde Resim görünümü ana veya  
tam ekran 2. video üzerinde video monitöründedir.  

Her iki video da kaydedilir

Ana video #1A= tam ekran,  
2. video #2A = pencere

Ana video #2A= tam ekran,  
2. video #1A = pencere

Ay
ar

 3 Video monitöründe yan yana görünüm.  
Her iki video da kaydedilir

Sol = video #2A,
sağ = video #1A
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Siyah ve Beyaz floresans tipi B: Siyah ve Beyaz Mod (Psödorenk Kapalı) (B/W-FL) ve beyaz ışık gözlemi (WL)

 GLOW800 Görüntü işleme

Görselleştirme ve kayıt için iki video sunulmuştur

Ana video #2B 2. video #1B

Görüntüleme ve kayıt

Ay
ar

 1 Bir video görünümü ana veya 2. video üzerinde video 
monitöründedir. Her iki video da kaydedilir

Ana video #2B Video #1B

Ay
ar

 2 Resim içerisinde Resim görünümü ana veya  
tam ekran 2. video üzerinde video monitöründedir.  

Her iki video da kaydedilir

Ana video #2B = tam ekran,
2. video #1B = pencere

Ana video #1B = tam ekran,
2. video #2B = pencere

Ay
ar

 3 Video monitöründe yan yana görünüm.  
Her iki video da kaydedilir

Sol = video #2B,
Sağ = video #1B

Etkinleştiren ve devreden çıkaran opsiyonel HDMD Pro kayıt sistemi ile GLOW800 daha önce tanımlanan iki video akışının kaydını otomatik 
başlatır ve durdurur. Eğer beyaz ışık modunun kaydedilmesi halihazırda çalışıyorsa, kayıt daha önce tanımlanan iki video akışını kaydetmek 
üzere geçiş yapacaktır ("Döngü WL ve "Döngü NIR"). Çok sayıda "Döngü" kaydı ve WL kaydı (segmentler) video inceleme sayfasında bir 
endeks ile farklılaştırılabilir. Eğer GLOW800 modu sona ererse her iki kayıt da sona erecektir. 

Not Eğer beyaz ışık kaydı GLOW modu sonrasında devam edecekse yeniden başlatılması gereklidir.

Opsiyonel HDMD PRO doküman sisteminin tekrarlama fonksiyonu "döngülerden" herhangi birini yeniden ekran üzerinde, bir kez veya sabit, 
normal, yavaş veya çerçeve çerçeve hareketle görüntülemeye imkan tanır. Ikinci kaydedilen video tekrar oynatma için seçilebilir ve seçim 
sırasında bu video ana video kaynağı olarak, resim-içerisinde-resim (PIP) biçiminde veya yan yana (SBS) gösterilebilir.
Daha fazla bilgi için lütfen dokümantasyon cihazı kılavuzlarına bakın.
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6 Kumandalar
6.1 Tutamaklar

1

2

4

3

5

4

1

2

Fabrika ayarı atamaları
1 Büyütme
2 4 fonksiyonlu joystick
3 Çalışma mesafesi
4 Tüm frenlerin çözülmesi
5 Önceden seçilen frenlerin çözülmesi

Tutamaklardaki (1), (2), (3) ve (5) sviçlerini konfigürasyon 
menüsünde her bir kullanıcı için farklı biçimde atayabilirsiniz.
Tüm ön ayarlarda (4) tuşu tüm frenleri çözer. Bu tuş 
konfigüre edilemez. Joystick ve diğer tuşlar için görevinize 
uygun olarak ön ayarlar mevcuttur.

GLOW800 için tutamak ön ayarları

Kademeli Döngü

sol tutamak sağ tutamak

GLOW800 
Açık/Kapalı Oynatma

Y+

Y–

X– X+

4 fonksiyonlu joystick'i (2) GLOW800 ön ayarlarında tanımlandığı 
biçimde GLOW800 kontrolü için kullanmanız önerilir, ancak 
tutamaklardaki (1), (2), (3) ve (5) sviçleri için her bir kullanıcının 
ihtiyaçlarına uygun olarak konfigürasyon menüsü içinde fonksiyon 
ataması yapılabilir.
Tüm ön ayarlarda (4) svici tüm frenleri çözer. Bu sviç farklı biçimde 
konfigüre edilemez. 

6.2 Durum LED'leri ve ekran
Standın C kolunca bulunan LED'ler cerrahın rahatça görebileceği 
kadar yakınındadır ve mikroskobun floresans ve kayıt durumu 
hakkında bilgi verir:

6.2.1 Leica OH6 – durum LED'i

1
2

1 Floresans için durum LED'i
2 Kayıt için durum LED'i

Floresans durum LED'i (1) floresans işlemini gösterir
 beyaz: floresans yok,

  beyaz ışık modu
 mavi : FL400 açıktır
 camgöbeği: FL560 açıktır
 sarı: FL800 açıktır
 mor: GLOW800 açıktır

Kayıt için durum LED'i (2) rengi
 kırmızı: GLOW800 döngü kayıt devam ediyor

 yeşil GLOW800 yeniden oynatma modu
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6.2.2 Leica OHX cerrah paneli
Cerrah paneli floresansın durumunu gösterir.

4

3

1 2
5

1 Floresans ikonu
2 Floresans durumu renk çubuğu
3 Dokümantasyon ikonu
4 Yeniden oynatma ikonu
5 Kaydetme ikonu

Floresans durum renk çubuğu (4) floresans işlemini gösterir.
 beyaz ışık: floresans yok,

  beyaz ışık modu
 mavi: FL400 açıktır
 camgöbeği: FL560 açıktır
 sarı: FL800 açıktır
 mor: GLOW800 açıktır

	X Mikroskop sistemine entegre edilmiş opsiyonel bir kayıt sistemi 
mevcutsa, GLOW800 NIR video sıralama (döngü) kaydı sırasında 
kayıt ikonu (5) siyahtan kırmızıya döner.
	X Yeniden oynatma ikonu (4) siyah kalır.
	X Yeniden oynatma modunda yeniden oynatma ikonu (4) yeşil olur 

ve kaydetme ikonu (5) siyah kalır (bkz. aşağıda).

7 Ameliyat öncesi hazırlık
7.1 GLOW800 için M530 kontrol 

ünitesindeki ayarlar

GLOW800 aksesuarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. 
Daha fazla yardım için lütfen Leica temsilcinizle iletişime 
geçin.

"Floresans Vasküler GLOW800" kullanıcı ön ayarının kullanılması

1

	X "Kullanıcı listesi" tuşuna (1) basın. 
Mikroskop için kullanılabilir kullanıcı listesi gösterilir.
	X Kullanıcı listesi sayfasının sağ alt köşesindeki "Ön ayarlar" 

tuşuna dokunun. 
Mikroskop için kullanılabilir ön ayarlar gösterilir:

2

	X "Floresans Vasküler GLOW800" kullanıcı ön ayar tuşunu (2) 
seçin.
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Tutamak atama
	X Ana menüdeki "Ayarları Göster" tuşuna (3) tıklayın.

3

	X "Tutamak Sol" veya "Tutamak Sağ" sekmelerinden (4) birini seçin.

4

Sol tutamaktaki hangi tuşlar ile GLOW800 fonksiyonlarının 
kullanılabildiğine dair bir genel bakış sunulmaktadır.

"Floresans Vasküler GLOW800" kullanıcı ön ayarının değiştirilmesi

"Floresans Vasküler GLOW800" kullanıcı ön ayarlarını bir 
uygulama sırasında kendi ihtiyaçlarınıza göre 
ayarladıysanız, bunları devralabilir ve yeni bir kullanıcı adı 
altına kaydedebilirsiniz.

	X "Kullanıcı Ayarları" menüsünde önce "Kaydet" ve sonra 
"Farklı kaydet" üzerine tıklayın. 
	X Kullanıcı listesinde boş bir pozisyon seçin. 
	X Klavye ile istediğiniz kullanıcı adını girin.
	X Istediğiniz yere girdiğiniz kullanıcı adı altına ayarlarınızı 

kaydetmek için "Kaydet" tuşuna tıklayın.

Bu ayarlar daha sonra Kullanıcı Ayarları menüsü içinde 
istendiği zaman düzenlenebilir.

Kendi GLOW800 kullanıcınızı yaratmak
	X Hızlı erişim tuşunda (5) "Menü" seçeneğine tıklayın.

5

	X "Kullanıcı Ayarları"nı seçin.

	X "Yeni Kullanıcı"yı seçin.
	X GLOW800 fonksiyonlarını tutamağa atamak için "Tutamak Sol" 

veya "Tutamak Sağ" sekmesini (6) açın.

6

7

8

9
	X Sol seçim alanında "Floresans" fonksiyon grubunu (7) tıklayarak 

seçin.
	X Istediğiniz fonksiyonu seçerek "GLOW800 Modu Açık/Kapalı" (8) 

fonksiyonunu istediğiniz tuşa atayın.
	X Daha sonra istediğiniz fonksiyonu istediğiniz tuşa atamak için 

etiket alanına tıklayın. 
– veya –
Atama yapmak istediğiniz tutamak tuşa basın. 
	X Eklenecek tüm fonksiyonlar için bu işlemi tekrarlayın.
	X "Kaydet" üzerine tıklayın.
	X Kullanıcı listesinde boş bir pozisyon seçin. 
	X Klavye ile istediğiniz kullanıcı adını girin, örneğin "ICG Glow 

kullanıcısı".
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	X Istediğiniz yere girdiğiniz kullanıcı adı altına ayarlarınızı 
kaydetmek için "Kaydet" tuşuna (9) tıklayın.

Servis menüsünde GLOW800 modunun maksimum süresi 
10 ile 180 saniye arasında servis tarafından ayarlanabilir.

Not Kola sadece detaylı olarak bilinen GLOW fonksiyonlarının 
konulmasını öneririz. Tipik komutlar "Aç/Kapat" ve 
"Oynatma"'dır.

7.2 Floresans görünürlüğü
GLOW800 fonksiyonu, mikroskop parametrelerinde ve ICG doza-
jında geniş bir çalışma aralığı için mümkün olan en iyi görüntüyü 
sağlamak amacıyla floresans görünürlüğünü otomatik olarak opti-
mize eder.
Ancak daha fazla optimizasyon için aşağıdaki açıklamada da 
belirtildiği üzere bu parametrelerin floresans görünürlüğü 
üzerindeki etkisi devam etmektedir.

FL Görünürlüğü =
Aydınlatma × Dozaj

Mag2 × WD2

FL Görünürlüğü: Ekranda floresans parlaklığı/alımı
Aydınlatma: Mikroskop Eksitasyon yoğunluğu
Dozaj: Enjekte edilen ICG miktarı, mg/kg cinsinden
Mag.: Büyütme
WD: Çalışma Mesafesi

ICG dozajı, anestezi uzmanının ve/veya cerrahın kararıdır.

• Daha düşük eksitasyon yoğunluğu "Parlaklık GLOW800" ve/veya 
daha düşük ICG dozajı, özellikle yüksek büyütme ve/veya uzak 
çalışma mesafesinde floresans görünürlüğünü azaltır. Daha 
düşük floresans görünürlüğü veya floresans parlaklığı, daha 
düşük büyütme ve WD'lerde de gözlemlenebilir.

• Daha yüksek eksitasyon yoğunluğu "Parlaklık GLOW800" ve/
veya daha yüksek ICG dozajı, özellikle yüksek büyütme ve/veya 
uzak çalışma mesafesinde floresans görünürlüğünü arttırır ve 
bu iki optik parametrenin azalmasını kompanse edebilir.

Eğer aydınlatma sisteminin verimliliği azalmış veya Xenon 
ampulün kullanım ömrü sona ermişse, floresans görünür-
lüğü standart koşullarla da azalabilir.

Bu durumda grafik kullanıcı arayüzünde (GUI), aydınlatma 
ampulünün değiştirilmesine yönelik bir talep içeren bir mesaj 
görüntülenir.

7.2.1 GLOW800 Parlaklığı (Aydınlatma/
Eksitasyon yoğunluğu)

	X GLOW800 parlaklığını istenen seviyeye çubuk (1) ile getirmek 
için "FL" sekmesini açın.

1

Önerilen Parlaklık ayarları
Yüksek büyütmelerde ve çalışma mesafelerinde iyi bir floresans 
görünürlüğü elde etmek için varsayılan ve önerilen "Parlaklık 
GLOW800" ayarı %100'dür.

7.2.2 Çalışma mesafesi sınırlaması

10

	X Beyaz ışık modunda çalışma mesafesi sınırlamasının açık 
(varsayılan) veya kapalı (10) olmasına karar verin.

Beyaz ışık modunda çalışma mesafesi sınırlaması kapalıysa 
ve GLOW800 moduna geçildiğinde çalışma mesafesi sınırın 
üzerinde ise, çalışma mesafesi azaltılır ve resme 
odaklanılamaz.
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7.2.3 GLOW800 Sınırları
"GLOW800 Sınırları" iyi bir floresans görünürlüğü için Büyütme ve 
Çalışma Mesafesini belirler.

Büyütme ve/veya Çalışma Mesafesi aralığını/aralıklarını genişlet-
mek için, optimum floresans görselleştirmesi elde etmek için ICG 
dozajını ayarlamanız gerekebileceğini onaylamanız gerekir.

7.3 GLOW800 Kullanıcı Ayarları 
Menüsü

Bu sekme her kullanıcı için spesifik GLOW800 ayarları sağlar:

1

2

3
4

5
6

7

7.3.1 Psödorenk
Psödorenk iki floresans gözlem tipinden bir tanesini tanımlar.
Psödorenk (1) tuşu ile açılıp kapatılabilir.
Varsayılan açıktır.
Psödorenk açık (Gözlem tipi A-1 ile A-4 arası)
• Psödorenkli, gömülü floresans sinyali ile beyaz ışıkla cisim 

görüntüleme (beyaz ışık floresans gözlemi = WL/FL)

Psödorenk kapalı (Gözlem tipi B-5)
• Standart Siyah ve Beyaz floresans görünüm = mikroskop 

monitöründe B/W-FL.

Ayrıca 5.1.1bölümüne de bakın.
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7.3.2 Eşik
"Eşik" çubuğu (2, sayfa 18) ile beyaz ışık floresans görünümünde görüntülenecek floresans yoğunluk aralığı tanımlanabilir. Düşük 
yoğunlukta sinyaller (örn. parazit) ve/veya yüksek yoğunlukta sinyaller iki kırmızı çubuk ile bir alt ve bir de üst eşik değer belirlenerek 
filtrelenebilir.
Alt eşik değer için varsayılan değer ve önerilen ayar %0'dır, floresans sinyallerin tüm aralığını gözlemlemek için üst eşik değer %100'dür. 
Test kartı kullanılarak "Eşik" fonksiyonunun floresans sinyalini nasıl etkilediğini görebilirsiniz.

Alt eşik değer %0 ve üst eşik değer %100 - tüm floresans yoğunlukları görüntülenir

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Siyah ve beyaz floresans gözlemi 
(Video monitörü)

Beyaz ışık + floresans gözlemi
(Video monitörü)

Alt Eşik Değer %60 ve üst Eşik Değer %100 - sadece orta ile yüksek yoğunluk gösterilir

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Siyah ve beyaz floresans gözlemi 
(Video monitörü)

Beyaz ışık + floresans gözlemi
(Video monitörü)

Alt Eşik Değer %40 ve üst Eşik Değer %70 - sadece orta ile yüksek yoğunluk gösterilir

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Siyah ve beyaz floresans gözlemi 
(Video monitörü)

Beyaz ışık floresans gözlemi
(Video monitörü)
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Eşik ayarları

1 2 3 4 3 5 6

78

Eşik gösterilen en düşük floresans yoğunluğu (1= Aşağı, 2=Yukarı) ve en yüksek floresans yoğunluğu (5= Aşağı, 6=Yukarı) ile gösterilen 
floresans aralığını tanımlar. Kırmızı çubuklar (3) saklanan değerleri, gri çubuklar (4) görüntülenen floresans aralığını gösterir. Aralığın alt ve 
üst limitinin yüzdeleri (7) ve (8) değerleri ile verilir.

Varsayılan tüm floresans aralığının alt limit = %0 ve üst limit = %100 ile gösterilmesidir.

(1), (2), (5) ve (6) tuşları ile aralığın uyarlanması durumunda çubuk ayarlanan aralığı gösterecektir. Yeni aralık, sonuçların ekranda ve 
merceklerde gözlemlenmesi için (opsiyonel CaptiView ile) "Uygula" tuşu (7, sayfa 18) ile etkinleştirilebilir. Yeni aralığın kaydedilmesi 
durumunda kırmızı çubuklar grafikte uygun pozisyonlara gidecektir; örnek: %32 ile 72 aralığı.
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7.3.3 Renk
"Renk" tuşu (3, sayfa 18) ile floresans sinyalinin psödorengi seçilebilir.
Eğer FL görüntüsü oküler(ler) içerisine yerleştirilmemişse seçilebilir renk değerleri 1=mor ile 7=uçuk yeşil arasındadır. Seçilen renk, 
cisimlerin beyaz ışık ve floresans sinyalindeki renkleri arasındaki renk kontrastını optimize etmek için beyaz ışık görüntüsü üzerindeki 
görünümü tanımlar.

Eğer GLOW800 görüntüsü sol merceğe veya her iki merceğe de opsiyonel CaptiView modülü kullanılarak (bölüm 7.7) yerleştirilmişse, 
renk tercihi mavi #3 ve yeşile #6 indirgenir.

Görüntü enjeksiyonu olmadan Görüntü enjeksiyonu ile

renk renk adı RGB değeri renk

1 mor 255-000-255 3

2 menekşe 127-000-255 6

3 mavi 000-000-255

4 deniz mavisi 000-127-255

5 koyu camgöbeği 000-221-221

6 yeşil 000-255-000

7 açık yeşil 127-255-000

Beyaz ışık floresans gözleminde floresansın renk #6 Yeşil ile 
görüntülenmesi. Renk #6 GLOW800 ön ayarındaki varsayılan renktir 
(Video monitörü)

Beyaz ışık floresans gözleminde floresansın renk #1 mor ile 
gösterilmesi (video monitörü)

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1     2      3      4      5     6      7      8     9

A������ A
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7.3.4 Yoğunluk
"Yoğunluk" çubuğu (4, sayfa 18) floresans kontrastını, parlaklığını 
ve saydamlığını cisim ayrıntılarına bağlı olarak ayarlar.
Yoğunluk değerleri %0 ile %100 arasında değişir, varsayılan %50'dir.
Floresans, tam yüzde aralığının tümünde görünür. 
Örneğin %0 yoğunlukta floresans sadece baskın nesne ile birlikte 
görünür, %100 yoğunlukta ise floresans yoğun biçimde görünür ve 
baskındır.

Minimum yoğunluk ayarı – %0

Orta yoğunluk ayarı – %50

Maksimum yoğunluk ayarı – %100

7.3.5 WL Doygunluğu ve WL Parlaklığı
Floresans bilgilerinin anatomik video görüntüye göre kontrastının 
artırılması için beyaz ışık anatomik görüntüsünün özellikleri 
aşağıdakiler ile uyarlanabilir:
• WL doygunluk çubuğu (5, sayfa 18) ile beyaz ışık anatomik 

görüntü renk doygunluğunun azaltılması
• WL Parlaklık çubuğu (6, sayfa 18) ile beyaz ışık anatomik 

görüntü parlaklığının azaltılması

7.3.6 Uygula tuşu
"Uygula" tuşuna (7, sayfa 18) kullanıcı ayarlarının GLOW800 
sayfası üzerinde basılması bir veya daha fazla GLOW800 ayarını 
GLOW800 sisteminde aktif hale gelecek şekilde değiştirir.
Değiştirilen ayarların sonucu birkaç saniye içinde GLOW800 
ekranında gözlenebilir.

7.4 Kamera kullanıcı ayarları

2

1

3

7.4.1 Dijital zoom
"Dijital Zoom" ile görüntü formatı her bir GLOW kullanıcısının 
ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Dijital Zoom tuşu (3) ile 
değiştirilebilen dört adet format bulunmaktadır.
Varsayılan ayar "Tam Genişlik"tır.

Maks. Yükseklik
Dokümantasyon monitörünün ekranının merkezindeki tespit edilen 
maksimum görünüm alanına sığar.
• Neredeyse yuvarlak görüntü formatı – tam video çözünürlüğü
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Tam genişlik
Tam yatay görünüm alanını dokümantasyon monitörünün ekranına 
sığdırır
	X yuvarlak kenarlı format – tam yatay video çözünürlüğü

Tam ekran:
Görünüm alanının diyagonalini dokümantasyon monitörünün 
ekranındaki diyagonale sığdırır 
	X dörtgen görüntü formatı – düşük video çözünürlüğü

Navigasyon sistemleri ile birlikte GLOW Dijital Zoom
Eğer cerrahi mikroskobu bir navigasyon sistemine bağlıysa ve 
navigasyon sistemi aktifse/açılmışsa, dört GLOW Dijital Büyütme 
seçeneği tercihi otomatik olarak bire düşürülür. Bu kalan/
etkinleştirilmiş ayar navigasyon sisteminin entegrasyon ve 
kalibrasyon işlemi içerisinde tanımlanır.

Feragatname:
Monitördeki veya okülerdeki görüntüler bu kılavuzda 
gösterilen resimlerden hafif farklı olabilir.

7.4.2 Ekspozür
"Ekspozür" tuşu (1, sayfa 22) beyaz ışık kamerası için ışık kesici 
mekanizma hızını tanımlar.
"Otomatik" olarak belirlendiğinde ışık kesici mekanizma hızı 
kamera tarafından görüntü için en iyi parlaklığı ve kontrastı 
sağlayacak biçimde otomatik olarak belirlenir (varsayılan ayar).
Belirli bir ışık kesici mekanizma hızı ayarını zorla belirlemek için bu 
ayar "Otomatik"ten manuele geçirilebilir ve 1/60'lık adımlarla 
azami 1/10000'e kadar ayarlanabilir.
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7.4.3 Homojenizasyon (GLOW800)
"Homojenizasyon" çubuğuyla (2, sayfa 22) merkez ağırlıklı aydınlatma etkisi, beyaz ışık görüntüsü için ve GLOW modunda GLOW 
görüntüsünün beyaz ışık parçası için kompanse edilebilir. GLOW görüntüsünün tek renkli görüntüsü de floresans içeriği de 
homojenleştirilmemiştir.

Tek renkli (Psödorenk AÇIK) GLOW800 beyaz ışık floresans görüntü homojenizasyonu

Homojenizasyon yok Homojenizasyon yok

Orta homojenizasyon – %50 Orta homojenizasyon – %50

Maksimum homojenizasyon – %100 Maksimum homojenizasyon – %100

Homojenizasyon B/W modunda da aktiftir (Psödorenk = KAPALI).
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7.5 Video ayarları
7.5.1 Beyaz ışık video ayarları

2

1

3
4

5
6
7
8

910

Parlaklık, Kontrast ve Gamma için varsayılan ayarlar parlak ve koyu 
görüntü alanlarının iyi şekilde farklılaştırılması sonucuna ulaşacak 
şekilde tanımlanmıştır. %50 altındaki değerler bir düşüşü, %50 üze-
rindekiler bir artışı gösterir, yeni değerler uygulanır ve görüntü 
hemen uyarlanır.
Bir uyarlama gerekiyorsa, her bir değer kullanıcı ayarlarında 
bulunan Görüntü Dengesi çubukları (2–8) ile ayarlanabilir.
Kırmızı, Yeşil ve Mavi için Varsayılan nötr renk doygunluğuna sahip 
nötr renkli bir video görüntüsü oluşturmasına karşın, renk dengesi 
ve video görüntüsünün doygunluğu mevcut modlardan - Beyaz ışık, 
GLOW800, FL400 ve FL560 - (1) tuşu ile moddan moda geçiş 
yaparak her biri için üç farklı yöntemle ayarlanabilir:
	X Varsayılan/şirket sıfırlama değerlerini yeniden etkinleştirmek 

için Varsayılan tuşuna (9) basın.
	X Renk Dengesini bir referans standarda yeniden ayarlamak için 

mikroskobun altına tüm görünüm alanını kapsayan beyaz bir 
cisim yerleştirin, aydınlatma yoğunluğunu gereken seviyeye 
ayarlayın ve Otomatik Beyaz Dengesi tuşuna (10) basın.
	X Renk Dengesini belirli ihtiyaçlara göre uyarlamak için her renk, 

renk çubukları ile zayıflatılabilir veya yoğunlaştırılabilir (5, 6, 7; 
%50 altındaki değerler bir düşüşü, %50 üzerindekiler bir artışı 
gösterir, yeni değerler uygulanır ve görüntü hemen uyarlanır).

Renk dengesini kontrol etmek için GLOW800 test kartının önündeki 
ve arkasındaki renkli alanlar video görüntüsü ile orijinal optik 
görüntünün karşılaştırılması ile kullanılabilir.

GLOW800 test kartı görüntüsü – ön

GLOW800 test kartı görüntüsü – arka
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7.6 GLOW800 görüntü enjeksiyonu
Cerrahi mikroskop M530 ARveo, OH6 ve OHX içerisine entegre edilen 
opsiyonel CaptiView görüntü enjeksiyonu ile GLOW800 floresans 
bilgileri, seçilen floresans gözlem tipi ve CaptiView ayarlarına 
uygun şekilde yerleştirilmiş bir dijital görüntü veya bir kaplama 
olarak sağ, sol veya her iki mercek üzerinde gösterilebilir.
Gözlem tipi A veya B arasında karar vermek için 7.3.1bölümüne 
bakın, gözlem tipi A-1 ile A-4 arasında karar vermek CaptiView 
kullanıcı ayarları anlamına gelmektedir, bkz. bölüm 7.7.

Gözlem Tipi A-1/WLFL

Sağ okülerde psödorenk videoda entegre floresansa ve sol okülerde 
optik 2D görüntüye sahip dijital beyaz ışık görüntüsü

Gözlem Tipi A-3/OVL

Sol okülerdeki dijital psödorenkte floresans görüntü kaplamadan 
her iki okülerde optik görüntülerin stereoskopik gözlemine

Gözlem Tipi A-2/OVR

Sağ okülerdeki dijital psödorenkte floresans görüntü kaplamadan 
her iki okülerde optik görüntülerin stereoskopik gözlemine

Gözlem Tipi A-4/OVLR

Her iki okülerdeki dijital psödorenkte floresans görüntü kaplama-
dan her iki okülerde optik görüntülerin stereoskopik gözlemine

Floresans kaplamaların oküler(ler)e düzgün takılması için monitörde floresans görüntü odağının kontrol edilmesi önerilir.

Floresans görüntülerinin iki kez kaydedilmesini veya görüntülenmesini önlemek için monitörde sol oküler kaplamasını kapatın.
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7.7 GLOW görüntüsünün okülere/
okülerlere enjeksiyonu (Kullanıcı 
Ayarları)

1

GLOW800 görüntülerin enjeksiyonu "GLOW800" ayarı (1) ve 
aşağıdaki seçeneklerle her bir kullanıcı için CaptiView sekmesinde 
tanımlanabilir:
• Kapalı = enjeksiyon yok
• Görüntü enjeksiyonu sağ = Gözlem Tipi A-1
• Kaplama sağ = Gözlem Tipi A-2
• Kaplama sol = Gözlem Tipi A-3
• Kaplama sol ve sağ = Gözlem Tipi A-4

• Lütfen ilgili Leica görüntü enjeksiyon sistemi 
(CaptiView) kullanım kılavuzuna bakın.

• Eğer GLOW800 görüntüsü bir veya iki okülere de yerleş-
tirilmişse, psödorenk tercihi mavi #1 veya yeşile #6 indir-
genir, 7.3.3bölümüne bakın.

• Görüntü enjeksiyonu durumunda GLOW800 için Psödo-
renk kapatıldıysa, kaplamalı floresans resmi siyah/beyaz 
(b/w) olarak gerçekleştirilir.

• Eğer GLOW800 görüntüsü sol merceğe veya her iki 
merceğe yerleştirilirse, monitör görünümü ve kayıt hızlı 
hareketler için floresans sinyalinde hafif bir hareket 
gösterebilir.

• Yüksek büyütme > 5.0× olması halinde fiziksel neden-
lerden ötürü yüksek parazite sahip kaplamaların önlen-
mesi için görüntü enjeksiyonunun kapatılması önerilir.

7.8 Video Hassas Odak
GLOW800 ULT video odağında hassas odak ve ortak odak sıfırlama 
sunar.

123

Video odağı, odaklama tuşuna yukarı (3) veya/ve aşağı (1) basılarak 
ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilir. Bu komut tanımlanmışsa, GUI'ye 
tutamaktan verilebilir.

Odak ayarlama sonsuz dairesel bir hareket ile her iki yönde 
çalıştırılabilir. 

Video hassas odağı ortak odak tuşuna (2) basılarak ortak odak 
pozisyonuna yeniden ayarlanabilir. Video odak düzlemi sonrasında 
doğru bağımsız diopter ayarları ile sıfır diopter ile tüm gözlemciler 
için hizalanacaktır. Bu komut tanımlanmışsa, GUI üzerinde veya 
tutamaktan verilebilir.
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8 Aydınlatma ve fonksiyon 
ve ayarlamayı kontrol edin

8.1 Operasyon öncesi kontrol listesi 
(GLOW800)

Optik aksesuarların temizliği
	X Optik aksesuarların temiz olup olmadığını kontrol edin.
	X Toz ve kirleri temizleyin.

GLOW800 uygulaması
	X GLOW800 kullandığınızda lütfen bir Doppler ultrason cihazı 

veya benzer bir cihazın bulunmasına dikkat edin, ICG/GLOW800 
prosedüründe yeterli kan akışı görselleştirmesi elde edemezse-
niz gerekli olabilir.

Dengeleme
	X Mikroskobu yeniden taktıktan sonra dengeleyin (bkz. Leica 

cerrahi mikroskobu kullanım kılavuzu).

Operasyonel kontrol 
	X Mikroskobu açın.
	X Aydınlatmayı açın. 
	X Mikroskop aydınlatmasını kontrol edin.
	X Test kartı ile GLOW800'ü test edin.

Sterillik
	X Steril cerrahi örtü kullanın.

Lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun sterilize edilebilir 
bileşenleri için ilgili kullanım kılavuzuna bakın. 

8.2 Test kartı
GLOW800 fonksiyonunu kontrol ve test etmek için beyaz ışığın  
ve floresans görüntüsünün düzgün ayarlandığını doğrulamak için 
ve GLOW800 aydınlatma düzeyini doğrulamak için test kartı 
kullanılmalıdır.

UYARI

Steril olmayan GLOW800 test kartı nedeniyle enfeksiyon 
tehlikesi.
	X GLOW800 test kartını steril ortamlarda kullanmayın. 
	X Sadece steril olmayan ortamda kullanın.
	X Mikroskop aydınlatmasını sadece steril olmayan 

ortamda kontrol edin. 
	X Leica cerrahi mikroskobunun eş odaklı ayarının hassas 

biçimde yapıldığından emin olun. Eş odaklı ayarına dair 
talimatlara uyun.

Testi aşağıdaki gibi hazırlayın:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 NIR yoğunluk alanlarını 0=parlaktan 9=karanlığa kademeli 
olarak adım adım azaltın

2 Düşük yoğunluklu NIR floresans alanı, 4 farklı beyaz ışık renk 
alanı dahil

3 Yuvarlak nokta yüksek yoğunluk NIR floresans sinyali
4 Kartı sabitlemek için delik
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8.3 Hazırlık

UYARI

Kullanıcı, programlanmış bir floresans fonksiyonu ile 
seçilmiştir.
	X Doğru kullanıcı etkinleştirilmiştir.
	X Hazırlık kontrolü gerçekleştirilmiştir.
	X Mikroskop aydınlatma lambası uygun tolerans içindedir 

(bkz. Leica cerrahi mikroskobu kullanım kılavuzu).

Testi aşağıdaki gibi hazırlayın:
	X Genel testler için lütfen GLOW800 ön ayarını kullanın.
	X GLOW800 test kartını mikroskobun altına yerleştirin.

UYARI

Steril olmayan GLOW800 test kartı nedeniyle enfeksiyon 
tehlikesi.
	X GLOW800 test kartını steril ortamlarda kullanmayın. 
	X Sadece steril olmayan ortamda kullanın.
	X Mikroskop aydınlatmasını sadece steril olmayan 

ortamda kontrol edin. 
	X Leica cerrahi mikroskobunun eş odaklı ayarının hassas 

biçimde yapıldığından emin olun. Eş odaklı ayarına dair 
talimatlara uyun.

	X Çalışma mesafesini (WD) 350 mm'ye ayarlayın.
	X Yansımaları engellemek için mikroskobu test kartı üzerine 

düşük ama yeterli bir açıyla konumlandırın.
	X Eş odaklı ayarına dair talimatlara uyun.
	X Mikroskobu en yüksek büyütmede yeniden konumlayarak odağı 

ayarlayın (Odaklama yapmayın!).
	X Konumlandırma ve odaklama sonrasında büyütme oranını  

3.0× olarak ayarlayın.
	X Test kartını görüş alanının ortasına getirin.
	X GLOW800 moduna geçmek için tutamaktaki GLOW800 açık/

kapalı tuşuna basın.
	X Floresans aydınlatmasını %50 olarak ayarlayın.
	X GLOW800 test kartı artık beyaz ışık altında okülerden ve beyaz 

ışık floresansı opsiyonel monitörden gözlenebilir.

G
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1 Mikroskop optik taşıyıcısı
2 Test kartı

Oküler görüntüsü:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Beyaz ışık gözlemi sırasında test kartının görünümü:
Renklerdeki delikler floresans ve beyaz ışık görüntüsünün ayarını 
kontrol etmenize olanak sağlar.



Aydınlatma ve fonksiyon ve ayarlamayı kontrol edin

30 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

8.4 Test kartı fonksiyonel alanları
Beyaz ışık floresans gözlemi modundaki testler
Floresans görüntüsünün beyaz ışık görüntüsü ile düzgün biçimde 
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

1. Tüm parlak floresans noktaları tam olarak renk dörtgenlerinin 
(A–D) deliklerine uymalıdır.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Floresans yoğunluğunu (A–D)kontrol edin.
Gerekli WD = 350 mm, 
Büyütme = 3.0× ve 
Parlaklık GLOW800 = %50
GLOW800 floresans modunda en azından floresans 
çubukları 1-6 görünür olmalıdır (E)!

3. Floresans psödorenginin istediğiniz renkle örtüşüp 
örtüşmediğini kontrol edin.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Beyaz ışık görüntüsü renklerinin (F–I) beyaz ışık modundaki 
görüntüsünü kontrol edin. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi 4 renk 
karesinin yumuşak renkleri video monitöründe aynı renkte 
görülmelidir.

Siyah ve Beyaz floresans gözlemi modundaki testler

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Floresans yoğunluğunu kontrol edin. Gereken WD = 350 mm 
değerinde, Büyütme = 3,0× ve aydınlatma = %50 ile GLOW800 
floresans modunda en az 1-6 arası floresans çubuk görünür 
olmalıdır.

Eğer daha az çubuk görünüyorsa aşağıdakileri kontrol edin:
• Kartın son kullanımı geçmemiştir
• Eşik %0 (alt) ve %100 (üst) olarak ayarlanmıştır.
• Aydınlatma sistemleri beklenen şekilde çalışır:

• Lüksmetre okuması uygundur
• Ampul saati aralık içerisindedir
• Işık kılavuzu uygun şekildedir

Daha fazla analiz gerekiyorsa Leica servisi ile irtibata geçin.
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9 Çalıştırılması
UYARI

Onaylanmamış floresans maddesi nedeniyle hastada 
yaralanma tehlikesi.
	X Sadece planlanan uygulama için onaylanmış olan 

floresans maddesini kullanın.

GLOW800 kullandığınızda lütfen bir Doppler ultrason cihazı 
veya benzerinin bulunmasına dikkat edin, ICG/GLOW800 
prosedüründe yeterli kan akışı görselleştirmesi elde 
edemezseniz gerekli olabilir.

9.1 GLOW800 kullanımı
	X Leica cerrahi mikroskobun aydınlatmasını açın. 
	X Bir kullanıcı seçin: "Floresans Vasküler GLOW800" kullanıcı ön 

ayarını veya kendi GLOW800 kullanıcınızı seçin.

9.2 GLOW800 fonksiyonlarının 
kontrolü

GLOW800 fonksiyonlarının kontrolü, örneğin mikroskobun sol 
tutamağı 

Kademeli Döngü

sol tutamak sağ tutamak

GLOW800 
Açık/Kapalı Oynatma

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 Açık/Kapalı
Tutamak beyaz ışık modu (GLOW800 açık/kapalı) ve GLOW800 
modu arasında geçiş yapmaya izin verir. 

	X Modlar arasında geçiş yapmak için lütfen joysticki sola doğru 
bastırın.

UYARI 

Aşırı GLOW800 radyasyonu nedeniyle hasta için yaralanma 
tehlikesi.
	X GLOW800 radyasyonunu uzun süre ve/veya aşırı sık 

kullanmaktan kaçının.

Hastanın GLOW800 radyasyonuna aşırı derecede maruz 
kalmasını engellemek için 180 saniye sonra (ön ayardır, 
değer değiştirilebilir) GLOW800  modu otomatik olarak devre 
dışı bırakılır.

"GLOW800 Açık/Kapalı" fonksiyonu GLOW800 aydınlatmayı 
etkinleştirir ve GLOW800 hassas kamera, GLOW800 video 
sinyallerini sistemin video çıkışına, portlara bağlar ve video 
monitöründe görüntülenir.
Aynı zamanda GLOW800 video sinyallerinin kaydedilmesi 
opsiyonel olarak bağlanan HDMD PRO kayıt ünitesinde 
başlatılır.
"GLOW800 Açık/Kapalı" tuşuna yeniden basıldığında sistem 
beyaz ışık moduna geri gönder ve GLOW800 fonksiyonlarını 
kapatır ve GLOW800 kaydı sona erer.

Yeniden oynatma 
	X Eğer opsiyonel bir HDMD PRO kayıt ünitesi mevcutsa, joystick 

sağa doğru bastırıldığında kayıt ünitesinin son kaydedilen 
döngüsü yeniden oynatılır.

Kademeli döngü
	X Eğer opsiyonel bir HDMD PRO kayıt ünitesi mevcutsa, joystick 

birden çok defa aşağı bastırıldığında önceden kaydedilen 
GLOW800 döngüleri arasında geçiş yapabilirsiniz. 
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10 GLOW Autofocus 
(opsiyonel)

10.1 Tanım
10.1.1 Fonksiyon
GLOW Autofocus fonksiyonu Leica OH6, Leica OHX veya ARveo 
kontrol üniteleri bulunan Leica cerrahi mikroskopları için otomatik 
odak ayarında kullanılır. 
Varsayılan ayarda otomatik odak fonksiyonu etkinleştirilir ve 
otomatik odaklama frene her basıldığında başlatılır.
Otomatik odaklamayı aynı zamanda tutmak veya ayak pedalı ile 
başlatabilirsiniz.

Lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım kılavuzuna 
bakın. 

10.2 Tasarım
GLOW Autofocus Leica OH6, Leica OHX veya ARveo kontrol üniteleri 
için bir aksesuardır. 

1

1 GLOW Autofocus USB bellek

10.3 Kurulum
GLOW Autofocus kurulumu için lütfen bir Leica servis 
teknisyenini arayın.

GLOW Autofocus kurulumu sonrasında menüde aşağıdakiler mevcut 
hale gelir:

• Ana menüdeki otomatik odak tuşu

• Kullanıcı ayarlarındaki otomatik odak sekmesi
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• Ayak/el sviçleri için ayarlarda "AF Başlatma" fonksiyonu 
mevcuttur

Varsayılan ayarda otomatik odak fonksiyonu etkinleştirilir ve 
otomatik odaklama frene her basıldığında başlatılır (Fren AF'yi 
başlatır).

10.4 GLOW Autofocus sistemi ile 
çalışma

Leica OH6, Leica OHX veya ARveo kontrol ünitesini 
çalıştırmak için ilgili cerrahi mikroskop sistemlerinin 
kullanıcı kılavuzlarını okuyun.

GLOW Autofocus sistemi Leica OH6, Leica OHX veya ARveo kontrol 
ünitesi aracılığıyla kontrol edilir. Kontrol ünitesinden aşağıdaki 
ayarları yapılandırabilirsiniz:
• Otomatik odak etkinleştirme/devreden çıkarma
• Diopter ayarı için ortak odak fonksiyonu etkinleştirme/devreden 

çıkarma
• Otomatik odak penceresinin boyutunu değiştirme
• Otomatik odak penceresinin pozisyonunu değiştirme
• Otomatik odak başlatma için tutamak/ayak pedalı üzerinde bir 

tuş atama
• Operatör doktorun bağımsız otomatik odak ayarlarını kaydetme

Kurulum sonrasındaki varsayılan ayarda, otomatik odak 
fonksiyonu frenler her devreye girdiğinde başlatılır.

10.4.1 GLOW Autofocus sisteminin 
etkinleştirilmesi/devreden çıkarılması

Ana menüden
"Otomatik odak" tuşu yeşil renkte yandığında Otomatik odak 
sistemi aktiftir.

1

GLOW Autofocus sisteminin devreden çıkarılması
	X Yeşil "Otomatik odak" tuşuna basın.

Bir mesaj görüntülenir ve sonrasında "Otomatik odak" tuşu gri 
renge dönüşür.

GLOW Autofocus sisteminin etkinleştirilmesi
	X Gri "Otomatik odak" tuşuna basın.

Otomatik odak sistemini gerçekten etkinleştirmek isteyip 
istemediğinizi soran bir mesaj gösterilir.
	X Otomatik odak sistemini etkinleştirmek için "Onayla" üzerine 

basın.
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Kontroller ile
Eğer frene her basıldığında otomatik odağın etkinleştirilmesini 
istemiyorsanız, Otomatik odağı devreden çıkarabilir ve fonksiyonu 
bunun yerine bir tutamaktaki tuş veya ayak pedalına atayabilirsiniz. 

	X Atanan tuşa basın.
Otomatik odaklama bir kez gerçekleştirilir.

10.4.2 Diopter ayarı için ortak odak fonksiyonunun 
etkinleştirilmesi/devreden çıkarılması

Ortak Odak fonksiyonu Otomatik odak fonksiyonuna ek olarak 
etkinleştirilebilir.

Otomatik Odak Ortak Odak fonksiyonu ile kullanıcının diopter ayarı 
desteklenir.
	X GLOW800 hassas odağını eş odaklı pozisyonuna almak için GUI 

ana sayfasındaki "Eş odaklı" tuşuna (1) basın. 
	X Eğer "Ortak Odak" (2) ayarlarınızda etkinleştirilmişse ve bir tuş 

"Otomatik odak" için atanmışsa bu tuşa basın. 
"Otomatik odak" fonksiyonu en yüksek büyütmede önceden seçilen 
cisim alanına otomatik odaklanır ve eş odaklı pozisyonunda orta 
büyütmede keskin bir video görüntüsü sunar.
Tüm gözlemciler şimdi önceden seçilen cismi odağa almak üzere her 
bir oküler için diopterleri uyarlayabilir.

10.4.3 Otomatik odak ayarları 

2

Ortadaki küçük gri alan Otomatik odak penceresini temsil eder. 
Noktalı çizgi mevcut maksimum Otomatik odak penceresini temsil 
eder.

Boyut
	X Otomatik odak penceresinin boyutunu ayarlar.

Mümkün olan ayarlar %10 ile %100 arası 
Varsayılan ayar %25 (önerilen)

X Pozisyonu / Y Pozisyonu
	X Otomatik odak penceresinin X ve Y pozisyonunu ayarlar.

Mümkün olan ayarlar  %0 ile %100 arası 
Varsayılan ayar her biri %50, böylece Otomatik odak 

penceresi tam ortada olur (önerilen)
AF Modu
	X AF Modunu etkinleştirir/devreden çıkarır.

Fren AF'yi başlatır
• Etkinleştirildiğinde fren tuşunun bırakılması Otomatik odak 

fonksiyonunu başlatır.
• Devreden çıkarıldığında ve AF Modu aktif olarak ayarlandığında, 

Otomatik odak fonksiyonu kullanıcı ayarlarında tanımlanan 
başka bir düğme ile başlatılabilir.

10.4.4 Otomatik odak fonksiyonunun başlatılması 
için bir tuş atanması

	X Bir kullanıcı ön ayarı seçin.
	X "Ayak/El 1" veya "Ayak/El 2" sekmesini seçin.

Mevcut fonksiyonların listesinde "AF Başlatma" görüntülenir.
	X "AF Başlatma" fonksiyonunu bir tuşa atayın.

Ayak/el tuşuna fonksiyonların atanması ve kullanıcı 
ayarlarının kaydedilmesi hakkında daha fazla detay için ilgili 
cerrahi mikroskop sisteminin kullanıcı kılavuzlarına bakın.

10.4.5 Otomatik Odak Taraması
Eğer aksi otomatik odak servis menüsünde tanımlanmamışsa, 
otomatik odak mevcut pozisyondan başlayarak 225 ile 600 mm WD 
aralığında en iyi odak planı için yukarı ve aşağı tarama yapacaktır.
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11 Muhafaza ve Bakım
GLOW800, Leica cerrahi mikroskop için bir aksesuardır. 
Bakım ve muhafaza için lütfen ilgili Leica cerrahi 
mikroskobun kullanım kılavuzuna bakın.

12 İmhası
Ürünlerin imhası için ilgili atık şirketlerinden de yardım alınarak 
yürürlükteki ulusal kanunlar takip edilmelidir. Cihaz ambalajı geri 
dönüşümlüdür.
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13 Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır?
Elektrikle çalışan fonksiyonlar düzgün çalışmıyorsa, önce aşağıdakileri kontrol edin: 
• Güç şalteri açık mı?
• Güç kabloları düzgün şekilde takılmış mı?
• Tüm bağlantı kabloları düzgün şekilde takılmış mı?
• Tüm video kabloları düzgün şekilde takılmış mı?

13.1 Genel

Leica cerrahi mikroskobu arızaları için lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım kılavuzuna bakın.

13.2 GLOW800
13.2.1 Kalibrasyon

Gözlem Sebep Çözüm

Okülere GLOW800 enjeksiyonu optik görüntü ile 
uymuyor.

CaptiView kalibrasyonu yok oldu 	X Kalibrasyonun yeniden yapılması gereklidir. 
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

GLOW800 floresans görüntüsü Beyaz Işık 
görüntüsü ile hatalı hizalanmış

Her iki görüntüyü de sığdırmak için ayar hatalı 	X Ayarlar her iki görüntüyü de sığdırmak için 
ayarlanmalıdır. 
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

13.2.2 VPU

Gözlem Sebep Çözüm

Kullanıcıya yorumlaması için yanlış bilgi gösterildi Cihaz algoritması kalibrasyon arızası 	X Sistemi yeniden başlatmak/sıfırlamak için 
sıfırla tuşunu kullanın.

Yanlış operasyon öncesi kontrol 	X Operasyon öncesi kontrolü tekrarlayın.
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Sistem başlatılmıyor Elektronik arızası 	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Video sinyali kırmızı çarpı /Kırmızı "X" gösteriyor- Kamera sinyali kayboldu 	X Sistemi yeniden başlatmak/sıfırlamak için 
sıfırla tuşunu kullanın.
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Sistem donmuş/ reaksiyon yok Yazılım başlatma hatası 	X Sistemi yeniden başlatmak/sıfırlamak için 
sıfırla tuşunu kullanın.

13.2.3 Sınırlama

Gözlem Sebep Çözüm

Beyaz ışık görüntüsü keskin olsa dahi, yüksek 
büyütmede GLOW800 floresans odak dışındadır

Yüksek büyütmede NIR odağı WL odağından 
farklı olabilir

	X Keskin bir GLOW800 görüntüsü alana kadar 
büyütmeyi azaltın
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Gözlem Sebep Çözüm

Floresans görüntüsünün bazı parçaları keskin 
(ilgili bölge), bazıları odak dışındadır

Odak dışı floresans cismi kapsamaz, floresans 
cismin üzerinde yüzer

ROI odakta olsa da, diğer floresans alanları 
olmayabilir ve parazit yapan, yüzen floresans 
üretebilir. Tüm floresans alanları odakta değilse, 
bu etkiden kaçınmak mümkün değildir.

Çift floresans, biri monitörde ve kayıtta gecikmeli 
yüzen

Floresansı sol okülere yerleştirirken görüntü 
kaydedilir ve monitörde iki kez görüntülenir

	X Çift floresans görüntüsünü önlemek için sol 
okülerdeki kaplama kapatılmalıdır.

Akış sinyali düşük/koyu, görünmez veya parazitli Floresans sinyali, yüksek büyütme ve/veya 
çalışma mesafesi nedeniyle çok düşük

	X GLOW800 Aydınlatma/eksitasyonun %100 
olarak ayarlandığından emin olun, büyütmeyi 
azaltın ve/veya mümkünse ICG dozajını 
arttırın.

12,5 mg/75 kg ICG dozajıyla GLOW800 yüksek 
büyütme veya çalışma mesafelerinde de iyi görü-
nürlüğe sahip floresans görüntüleri oluşturur.

Aydınlatma ampulü verimliliği düşüktür ve 
değiştirilmesi gerekir veya aydınlatma sistemi 
spesifikasyon dışıdır (fiber dalga kılavuzunda 
düşük ışık iletimi veya aydınlatma ışın yolu)

	X Aydınlatma ampulü kullanım ömrünü ve 
aydınlatma sistemini kontrol edin. 
	X Gerekirse profesyonel inceleme için Leica 

servisini arayın.

13.2.4 Kullanıcı tarafından yapılan düzeltmeler

Gözlem Sebep Çözüm

Monitörde keskin bir GLOW800 veya Beyaz Işık 
görüntüsü yok

Video hassas odağı doğru ayarlanmamış 	X Eş odaklı tuşuna basın veya hassas odağı (+) 
veya (–) tuşları ile manuel ayarlayın.

Cerrahın oküleri için diopter ayarları hatalı ve 
ortak odak ışında çalışıyorsunuz

	X Eş odaklı tuşuna basın, WD'yi keskin bir video 
görüntüsü almak üzere ayarlayın ve diopter-
leri doğru şekilde ayarlayın.

Akış sinyali aşırı ışıklı Hassas kanallar ve perfüzyon çok parlak görü-
nüyor. Muhtemelen kapsül ICG konsantrasyonu 
çok yüksek

	X ICG dozajını 12,5 mg/75 kg'ye indirin ve/veya 
GLOW Parlaklığını (Aydınlatma/ Eksitasyon 
yoğunluğu) %50'ye düşürün.

Akış sinyali aşırı doygun veya çok baskın Sinyalde saydamlık kalmaz ve sinyal düz görünür. 
GLOW "yoğunluğu" muhtemelen çok yüksek

	X GLOW "yoğunluğu"nu %50 oranındaki 
normal değere veya altına indirin.

Akış sinyali düşük Floresans zayıf, hassas kanallardaki akış 
gösterilmez. ICG konsantrasyonu çok düşük 
olabilir

	X Mümkünse ICG dozajını arttırın.

Akış sinyali çok soluk GLOW "yoğunluğu" çok düşük 	X GLOW "yoğunluğu"nu arttırın, standart 
%50'dir.

Monitördeki sinyalin iyi olmasına rağmen okülere 
yerleştirilen floresans görüntüsü zayıf/soluk

Yüksek büyütmelerde ve WD'lerde iyi bir kaplama 
için floresans sinyali çok düşük

	X Büyütmeyi azaltın ve aydınlatma/eksitasyon 
ayarlarını en az %100 olması bakımından 
kontrol edin.

Yerleştirilen görüntünün parlaklığı çok düşük 	X CaptiView enjeksiyonunun parlaklığını 
arttırın.

GLOW800 görüntüsü yeterince parlak değil BrightCare Plus daha düşük WD'ler ve yüksek 
büyütmelerde GLOW800 için aydınlatma/
eksitasyonu azaltır

	X Maksimum eksitasyon yoğunluğu elde etmek 
için BrightCare Plus'ı GLOW800 için devreden 
çıkarın.
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Gözlem Sebep Çözüm

GLOW800 görüntüsü sadece yüksek yoğunlukta 
floresans görüntülüyor. Hassas kanallarda düşük 
yoğunluktaki floresans ve akış sinyali eksik

Alt eşik değer çok yüksek ayarlanmış 	X Tüm floresans yoğunluk aralığını 
görüntülemek için alt eşik seviyesini 
≤%8 seviyesine indirin.

Bazı durumlarda hassas kanallardaki akış sinyali 
görünür değil, sadece FL gösteriliyor

GLOW "Alt Eşik Değer" muhtemelen istenmeyen 
bir tutamak komutu ile çok yüksek ayarlanmış

	X Eşikte istenmeyen değişiklikleri önlemek için 
bir tutamak tuşunda GLOW "Alt Eşik Değer" 
"+" veya "–" fonksiyonu aktif ayarlanmış mı 
kontrol edin. Cevap evetse, bu fonksiyonu 
tutamak ayarlarında silin.

Akış sinyalinden cisim kontrastı çok düşük GLOW görüntüsü "Doygunluk" rengi çok yüksek 	X GLOW "Doygunluğu"nu düşürün.

GLOW görüntüsünün beyaz ışık parçasında renk 
yok 

GLOW görüntüsü "Doygunluk" rengi çok düşük 	X GLOW "Doygunluğu"nu arttırın.
Not Arttırılmış "Doygunluk" WL cisim 

görüntüsünün üzerine bindirilen FL 
bilgisinin kontrastını azaltabilir.

Monitördeki sinyalin iyi olmasına rağmen okülere 
yerleştirilen floresans görüntüsü zayıf/soluk

Yüksek büyütmelerde ve WD'lerde iyi bir kaplama 
için floresans sinyali çok düşük

	X Büyütmeyi azaltın ve aydınlatma/eksitasyon 
ayarlarını en az %100 olması bakımından 
kontrol edin.

2) Yerleştirilen görüntünün parlaklığı çok düşük 	X Captiview enjeksiyonunun parlaklığını 
arttırın.

Düşük floresans büyük görüntü bölümlerini 
kapsar

Harici NIR radyasyonu tespit edilir ve görüntülenir 	X GLOW800'de tespit edilen spektral aralıkta 
NIR radyasyonu üreten harici ışık kaynağını 
kapatın ve/veya alt eşik değerini %8'e 
yükseltin.

Çevredeki dokudan bir floresans sinyali yansıtılır 	X Alt eşik değerini %8–%12'ye yükseltin.

Kalan ICG düşük floresans gösterir 	X Alt eşik değerini %8–%12'ye yükseltin.



Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır?

 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05 39

13.2.5 Arıza

Gözlem Sebep Çözüm

GLOW görüntüsü görüntülenmiyor GLOW800 modu aktif değil 	X Floresans LED ve kontrol ünitesi ekranının 
GLOW800 modunu gösterdiğini kontrol edin.
	X GLOW800 açık/kapalı fonksiyonunun istenen 

bir tuşa veya tutamağa atanıp atanmadığını 
kontrol edin.
	X Uygun test yapılması için test kartı kullanın.
	X Sorunun devam etmesi halinde Leica servisini 

arayın.

Monitörde, düşük büyütmede keskin bir 
GLOW800 görüntüsü yok, ancak Beyaz ışık 
görüntüsü en düşük büyütmelerde bile keskin

Floresans odak düzlemi kötü ayarlanmış. 	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Özellikle görüş alanının dışında parazit yapan 
floresans sinyalleri

GLOW kamerası odak noktasının daha düşük 
yerleştirildiği dış görüş alanında (FoV), ortam NIR 
ışığı >800 nm tespit edildi

	X GLOW800'de tespit edilen spektral aralıkta 
NIR radyasyonu üreten harici ışık kaynağını 
kapatın.

GLOW aydınlatması boşluk sınır çizgisine temas 
eder ve parazit yapan floresans artifaktları üretir

	X Ilgili bölgelerin dışında aydınlatmayı önlemek 
için aydınlatma irisini kapatın.

GLOW floresans video görüntüsü tüm görüş 
alanında doludur

OR ışık kaynağının veya OR oda aydınlatmasının 
ortam NIR ışığı cisim alanına ulaşır ve tüm dış 
görüş alanı boyunca floresans kamerası 
tarafından tespit edilir

	X Dış NIR ışık kaynağını kapatın.
	X Bu ışık kaynağını OR'de tespit etmek için mik-

roskop aydınlatmasını kapatın ve mikroskobu 
GLOW modunda beyaz bir kağıda odaklayın.
	X Hatalı sinyal mevcut olduğu sürece ortam NIR 

ışığı aktiftir. Sorun giderilene kadar OR ışık 
kaynaklarını art arda kapatın.

Akış sinyali 3D monitörlerde koyu görünüyor Pozisyonun alttan ve/veya monitör ekseninden 
yanal olarak dışarı görüntülenmesi gözlemlenen 
görüntüyü koyu hale getirir

	X Monitör eksenini gözlem yönü ile hizalayın.

13.2.6 HDMD

Gözlem Sebep Çözüm

Önceden çalışmasına rağmen monitör üzerinde 
bir GLOW floresans görüntüsü yok, veya 
yerleştirilmemiş

HDMD PRO HDD üzerine bir disk alanı yok. 	X HDD kapasitesini kontrol edin:
	X Eğer HDMD PRO HDD doluysa, yeterli kapasite 

yaratmak için kullanılmayan kullanıcı 
verilerini kaydedin ve silin.

13.3 GLOW Autofocus sistemi

Arıza Sebep Çözüm

Mikroskop odağı bulamıyor Odak bağıl otomatik odak modu için konfigüre 
edilen değerin dışında

	X Bağıl otomatik odak modu için değerin servis 
teknisyeni tarafından düzeltilmesini sağlayın.

Odak otomatik odak yapılandırma penceresinde 
düz bir görüntü düzlemi bulamıyor

	X Otomatik odak penceresini küçültün.
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14 Teknik veriler
14.1 Teknik veriler GLOW800
Floresans eksitasyonu 790 nm (GLOW800)
Floresans sinyali 835 nm (GLOW800)

GLOW800 spektrumları

Görüntü sensörü 3× 1/1.2" inç

NIR kamerası Yüksek hassasiyetli, HD renkli kamera

Leica cerrahi mikroskobu ile ilgili teknik veriler için lütfen 
ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım kılavuzuna bakın.

Görüş alanına göre kamera görüntü boyutu 

 

 

 

1 2 3

1 Kamera görüntü boyutu
2 Görüş alanı
3 Ekran boyutu

Aşağıdaki şekil, görsel video kamerası ve GLOW800 NIR 
kamerası için görüş alanına kıyasla kamera görüntü 
boyutunu gösterir. Lütfen dokümantasyon sisteminin görüş 
alanını tamamen kapsamadığına dikkat edin.

14.2 Uyumluluk

Leica cerrahi mikroskoplar Leica M530 OH6
Leica M530 OHX
ARveo

14.3 Ortam koşulları

Kullanımda +10 °C ile +40 °C arası 
+50 °F ile +104 °F arası 
%30 ile %95 arası bağıl nem 
800 mbar ile 1060 mbar arası atmosfer basıncı

Saklama –30 °C ile +70 °C arası 
–86 °F ile +158 °F arası 
%10 ile %100 arası bağıl nem 
500 mbar ile 1060 mbar arası atmosfer basıncı

Taşıma –30 °C ile +70 °C arası 
–86 °F ile +158 °F arası 
%10 ile %100 arası bağıl nem 
500 mbar ile 1060 mbar arası atmosfer basıncı

14.4 Karşılanan standartlar
CE uyumluluğu
•  Elektrikli tıbbi ekipman, Bölüm 1: Güvenlik için genel tanım -  

IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  
CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.

•  Elektromanyetik uyumluluk: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG içindeki Medical Division, 

kalite yönetimi, kalite güvencesi ve çevre yönetimi ile ilgili 
ISO 13485 uluslararası standardına ait yönetim sistemi 
sertifikalarına sahiptir.

15 Üreticinin elektromanyetik 
uyumluluk (EMC) beyanı

GLOW800 Leica cerrahi mikroskoplarla test edilmiştir. EMC 
beyanı için lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım 
kılavuzuna bakın.



Bölüm B: ARveo 8 için GLOW800
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16 Giriş
16.1 Kullanım kılavuzu hakkında
GLOW800, Leica cerrahi mikroskopları için bir aksesuardır. 
Bu kullanım kılavuzunda GLOW800 ürününün fonksiyonları 
açıklanmaktadır. 
Leica cerrahi mikroskobu tanımı ve bilgileri için lütfen ilgili cerrahi 
mikroskobunun kullanım kılavuzuna bakın.

Bu kullanım kılavuzunda, cihazların kullanımıyla ilgili  
notlara ek olarak önemli güvenlik bilgileri de verilmiştir 
(bkz. "Güvenlik notları" bölümü)

	X Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu 
dikkatli bir şekilde okuyun.

16.2 Kullanım kılavuzundaki 
semboller

Kullanım kılavuzundaki semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

Sembol Uyarı 
kelimesi

Anlam

Uyarı Ciddi yaralanmalara ya da ölüme yol 
açabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir 
durumu veya yanlış kullanımı ifade eder. 

Dikkat Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta 
ciddiyette yaralanmalara yol açabilecek 
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya 
yanlış kullanımı ifade eder. 

Not Kaçınılmadığı takdirde, kayda değer maddi 
ve çevresel zararlara yol açabilecek, 
potansiyel olarak tehlikeli bir durumu veya 
yanlış kullanımı ifade eder

Kullanıcının ürünü teknik olarak doğru ve 
verimli şekilde kullanmasına yardımcı olan 
bilgiler. 

	X  Eylem gereklidir; bu işaret, belirli bir 
eylemi veya eylem dizisini yapmanız 
gerektiğini gösterir.

17 Güvenlik notları
GLOW800 içeren Leica cerrahi mikroskop, en ileri teknolojiden 
faydalanmaktadır. Ancak, ameliyat sırasında tehlikelerin ortaya 
çıkması söz konusu olabilir. 
	X Bu kullanım kılavuzunda ve Leica cerrahi mikroskobunun 

kullanım kılavuzunda bulunan talimatları, özellikle de güvenlik 
notları içindeki talimatları daima takip edin.
	X Federal Yasalar bu cihazın satışının ancak lisanslı medikal 

profesyoneller tarafından veya onların talimatıyla yapılmasına 
izin vermektedir.

17.1 Kullanım amacı
• GLOW800 bir Leica cerrahi mikroskobu aksesuarıdır ve koroner 

arter baypas (CABG) ameliyatları sırasında serebral vasküler 
alandaki ve baypas graftlarındaki intraoperatif kan akışını ve 
plastik ve rekonstrüktif cerrahide kan akışını görüntülemek için 
kullanılır.

Kontraendikasyon
• Leica cerrahi mikroskobun GLOW800 ile ve floresans maddesiyle 

kombine biçimde kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek 
medikal kontraendikasyonlar, en güncel muayene tekniklerinin 
ve uygun marka maddelerin kullanılması durumunda da dikkate 
alınmalıdır.

UYARI

Göz yaralanması tehlikesi.
	X GLOW800 göz hekimliğinde kullanılmamalıdır.

17.2 Kullanım tehlikeleri

UYARI

Steril olmayan GLOW800 test kartı nedeniyle enfeksiyon 
tehlikesi.
	X GLOW800 test kartını steril ortamlarda kullanmayın. 
	X Sadece steril olmayan ortamda kullanın.
	X Mikroskop aydınlatmasını sadece steril olmayan 

ortamda kontrol edin. 
	X Leica cerrahi mikroskobunun eş odaklı ayarının hassas 

biçimde yapıldığından emin olun. Eş odaklı ayarına dair 
talimatlara uyun.
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UYARI

Kullanıcı, programlanmış bir floresans fonksiyonu ile 
seçilmiştir.
	X Doğru kullanıcı etkinleştirilmiştir.
	X Hazırlık kontrolü gerçekleştirilmiştir.
	X Mikroskop aydınlatma lambası uygun tolerans içindedir 

(bkz. Leica cerrahi mikroskobu kullanım kılavuzu).

UYARI

Onaylanmamış floresans maddesi nedeniyle hastada 
yaralanma tehlikesi.
	X Sadece planlanan uygulama için onaylanmış olan 

floresans maddesini kullanın.

UYARI

Aşırı GLOW800 radyasyonu nedeniyle hasta için yaralanma 
tehlikesi.
	X GLOW800 radyasyonunu uzun süre ve/veya aşırı sık 

kullanmaktan kaçının.
	X Hastanın GLOW800 radyasyonuna aşırı derecede maruz 

kalmasını engellemek için 180 saniye sonra GLOW800 
 modu otomatik olarak devre dışı bırakılır.

17.3 Cihazdan sorumlu kişi için 
bilgiler

	X GLOW800 kullandığınızda lütfen bir Doppler ultrason cihazı 
veya benzerinin bulunmasına dikkat edin, ICG/GLOW800 
prosedüründe yeterli kan akışı görselleştirmesi elde 
edemezseniz gerekli olabilir.

17.4 İşaret ve etiketler
Tip etiketi

UDI Etiketi

Üretim Tanımlayıcı (PI)
Seri numarası
Üretim tarihi

GS1 Veri Matrisi Kodu
Cihaz Tanımlayıcı (DI)������������������

����������
�������������

Zorunlu etiket
Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde 
okuyun. Kullanım kılavuzunun elektronik versiyonu için web adresi.
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18 Tanım 
18.1 Fonksiyon
GLOW800 için aydınlatma bir xenon lamba ile gerçekleştirilir ve bu, 
Leica cerrahi mikroskobu içindedir. Bu lamba görünür ve kızılötesine 
yakın bir ışık sağlar. NIR ışığı cerrahi mikroskobundan gözlenemez, 
ama özel bir kamera kullanılarak kaydedilir ve Leica cerrahi 
mikroskobuna monte edilen monitörde görselleştirilir.
Kullanıcı ayarlarında tanımlanan tutamakları/düğmeleri kullanarak 
görünür ve GLOW800 ışığı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım kılavuzuna 
bakın. 

18.2 Tasarım
GLOW800 bir M530 optik taşıyıcı için bir aksesuardır. 

18.2.1 M530 optik taşıyıcı, GLOW800 ULT ile

�

�

�

�

1 GLOW800 ULT
2 Görüntü enjeksiyon modülü Leica CaptiView (opsiyonel)
3 Floresans modülü Leica FL400, FL560 veya FL400/560 

(opsiyonel)
4 M530 Optik Taşıyıcı

�

�

�

�

�

�

1 Lateral sağ ve sol asistan için arabirim
2 Arka/karşı asistan için arabirim, 360° döndürülebilir
3 Arka asistan için hassas odaklama
4 Lateral veya arka asistan svici
5 Baş cerrah arabirimi, 360° döndürülebilir
6 GLOW800 ULT

18.3 GLOW800 parçalarına sahip 
Leica ARveo 8 cerrahi 
mikroskobu

1

2

3

4

5

1 M530 Optik Taşıyıcı
2 Video monitörü
3 Dokunmatik panelli kontrol ünitesi
4 Tutamak
5 GLOW800 filtrelerine sahip aydınlatma ünitesi
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19 Kumandalar
19.1 Tutamaklar

1

2

4

3

5

4

1

2

Fabrika ayarı atamaları
1 Büyütme
2 4 fonksiyonlu joystick
3 Çalışma mesafesi
4 Tüm frenlerin çözülmesi
5 Önceden seçilen frenlerin çözülmesi

Tutamaklardaki (1), (2), (3) ve (5) sviçlerini konfigürasyon 
menüsünde her bir kullanıcı için farklı biçimde atayabilirsiniz.
Tüm ön ayarlarda (4) tuşu tüm frenleri çözer. Bu tuş 
konfigüre edilemez. Joystick ve diğer tuşlar için görevinize 
uygun olarak ön ayarlar mevcuttur.

GLOW800 için tutamak ön ayarları

Kademeli Döngü

sol tutamak sağ tutamak

GLOW800 
Açık/Kapalı Oynatma

Y+

Y–

X– X+

4 fonksiyonlu joystick'i (2) GLOW800 ön ayarlarında tanımlandığı 
biçimde GLOW800 kontrolü için kullanmanız önerilir, ancak 
tutamaklardaki (1), (2), (3) ve (5) sviçleri için her bir kullanıcının 
ihtiyaçlarına uygun olarak konfigürasyon menüsü içinde fonksiyon 
ataması yapılabilir.
Tüm ön ayarlarda (4) svici tüm frenleri çözer. Bu sviç farklı biçimde 
konfigüre edilemez. 

19.2 Durum LED'leri ve ekran
Standın C kolunca bulunan LED'ler cerrahın rahatça görebileceği 
kadar yakınındadır ve mikroskobun floresans ve kayıt durumu 
hakkında bilgi verir:

19.2.1 Leica ARveo 8 – durum LED'i

1
2

1 Floresans için durum LED'i
2 Kayıt için durum LED'i

Floresans durum LED'i (1) floresans işlemini gösterir
 beyaz: floresans yok,

  beyaz ışık modu
 mavi : FL400 açıktır
 camgöbeği: FL560 açıktır
 mor: GLOW800 açıktır

Kayıt için durum LED'i (2) rengi
 kırmızı: GLOW800 döngü kayıt devam ediyor

 yeşil GLOW800 yeniden oynatma modu
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19.3 GUI'yi Etkinleştirme
GLOW800, tutamak tuşuna ek olarak dokunmatik ekran panelinden 
de etkinleştirilebilir ve devreden çıkarılabilir. Mod simgesine (1) 
dokunulduğunda, mevcut floresans modları menüsü gösterilir. 
Dokunulduğunda, seçilen mod hemen aktif hale gelir. "Beyaz Işık" 
üzerine dokunulması, sistemi beyaz ışık moduna geri döndürür.

1
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20 Genel Bakış
20.1 Kullanım
Opsiyonel aksesuar GLOW800 cerrahın ARveo 8 cerrahi 
mikroskopları ile floroforun (ICG) kızılötesine yakın (NIR) 
floresansını (FL) harekete geçirebilir ve gözleyebilir.

Floroforun (ICG) filtrelenmiş NIR floresans sinyali, GLOW800 ULT 
içindeki NIR'e duyarlı bir video kamerası tarafından alınır ve 
mikroskop bilgi işlem ünitesinde işlenir.

20.1.1 Floresans gözlem modları
GLOW800 floresans video sinyalini gözlemlemek için iki farklı mod 
sunar:

Tip A: Psödorenk modu (Psödorenk Açık) 
Psödorenkte gömülü floresans sinyal ile beyaz ışıkla cisim 
görüntüleme, Video #1A

Siyah ve beyaz (tek renkli) floresans görünüm, Video #2A

Tip B: Siyah ve Beyaz (tek renkli) Mod (Psödorenk Kapalı)
Beyaz ışıkla cisim görüntüleme #1B

Siyah ve beyaz (tek renkli) floresans görünüm Video #2B
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20.1.2 Floresans ekran düzeni
Aşağıdaki kayıt ve görselleştirme ayarları, "Ayarlar" bölümünün 
altındaki "Konfigürasyon Görüntüle" sayfasında önceden 
tanımlanabilir. Verilen görüntüleme seçeneklerinin her biri için tek 
renkli ve/veya psödorenkte görüntünün monitörde nerede 
görüntüleneceğine karar verebilirsiniz. Bunu, istediğiniz görüntüyü 
istenen görüntüleme alanına sürükleyip bırakarak yapabilirsiniz.
	X 21.1.1 sayfasında açıklandığı şekilde "Ayarlar" sayfasını açın
	X "Konfigürasyon Görüntüle" tuşuna dokunun.

"Konfigürasyon Görüntüle" sayfası açılır ve monitördeki 
görünümün konfigüre edilebilmesi için 3 farklı seçenek sunar: 
Tek içerik (1), Resim içerisinde Resim (2), Yan Yana (3).

1 2 3

Tek içerik görüntüleme
Monitörde tek video görünümü. Psödorenkte veya tek renkli. 
	X Tek içerik görüntüleme seçeneğine (1) dokunun.
	X Stant monitöründe psödorenkte video kayıt görünümünü veya 

tek renkli video kayıt görünümünü konfigüre etmek için 
dokunmatik paneldeki sürükle bırak özelliğini kullanın.

Resim içerisinde resim
Monitörde psödorenkte ve tek renkli videonun resim içerisinde 
resim görünümü. 
	X Resim içerisinde resim görüntüleme seçeneğine (2) dokunun.
	X Stant monitöründe psödorenkte video kayıt görünümünü veya 

tek renkli video kayıt görünümünü büyük veya küçük parçalar 
şeklinde konfigüre etmek için dokunmatik paneldeki sürükle 
bırak özelliğini kullanın.
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Yan yana
Monitörde psödorenkte ve tek renkli videonun yan yana görünümü.
	X Yan yana görüntüleme seçeneğine (3) dokunun.
	X Stant monitörünün sağ veya sol tarafında psödorenkte video 

kayıt görünümünü veya tek renkli video kayıt görünümünü 
konfigüre etmek için dokunmatik paneldeki sürükle bırak 
özelliğini kullanın.

NOT

"Konfigürasyon Görüntüle" sayfasındaki psödorenkte resim sadece 
örnekleme amaçlıdır. 
Seçilen psödorenk ister "YEŞIL" ister "MAVI" olsun, "Konfigürasyon 
Görüntüle" sayfasındaki psödorenkte resim her zaman "YEŞIL" 
görüntülenir, ancak monitör kullanıcı tarafından seçilen psödorengi 
doğru şekilde görüntüler.

20.1.3 Floresans video kaydetme
GLOW800 video kaydetme iki video üretir:

1. Ilki daima tek renkli video akışıdır
2. Ikinci akış, "AR Oküler Ayarları"nda tanımlananları kaydeder 

(bkz. bölüm 21.1.7):
• "Psödorenk" kapalıysa

• Sadece beyaz ışıkla cisim videosu
• "Psödorenk" açıksa

• Kaplamalı psödorenkli floresans bilgileriyle birleştirilmiş 
beyaz ışıkla cisim görüntüsü

Tüm videolar, mikroskobun VL (Video Sol) sol kamerasından ve FL 
(Floresans) sol kamerasından oluşturulur.
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21 GLOW800 Ayarlarının 
Değiştirilmesi

21.1 Kullanıcı tarafından 
değiştirilebilir ayarlar

21.1.1 Kullanıcı Ayarları Sayfasına Erişim

1

	X "Cerrah Seçimi" sayfasının (1) sol üst köşesindeki menü 
simgesine dokunun.
"Seçenekler" sayfası açılır:

2

	X "Ayarlar" simgesine (2) dokunun
"Ayarlar" sayfası açılır:

3
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21.1.2 Floresans Ayarları
	X 21.1.1 sayfasında açıklandığı şekilde "Ayarlar" sayfasını açın
	X "Floresans Ayarları" simgesine dokunun.

"Fonksiyon seçin" paneli açılır.
	X "Floresans" sekmesi üzerine dokunun.

4

	X "GLOW800" (4) üzerine dokunun.
"Floresans Ayarları" sayfası açılır:

21.1.3 GLOW800 Parlaklığı (Eksitasyon yoğunluğu)
	X "Floresans Ayarları" sayfasını açmak için 21.1.2 bölümünde 

anlatılan adımları izleyin.

1

Önerilen Eksitasyon Ayarları
Yüksek büyütmelerde ve çalışma mesafelerinde iyi bir 
floresans görünürlüğü elde etmek için varsayılan ve önerilen 
"Eksitasyon" ayarı (1) %100'dür.

	X Sürgülü şalteri kullanarak "Eksitasyon" ayarını (1) uyarlayın.
	X "Seçenekler" sayfasına geri dönene kadar art arda "Geri" tuşuna 

basın.
	X Ayarları kaydetmeniz istenebilir, bu durumda bunları profile 

kaydedebilir veya yalnızca bir kez kullanmayı seçebilirsiniz, 
kullanım sonrasında değişiklikler iptal edilecektir.
	X "X" üzerine basın.

Canlı Ekran açılır.

NOT

Mikroskop bir hasta üzerinde doğrudan kullanımdayken ayarları 
değiştirmeyin veya kullanıcı listesini düzenlemeyin. Ayarlar 
değiştirilirse GLOW800 modu otomatik olarak durdurulur.
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21.1.4 Eşik
"Alt Eşik" ve "Üst Eşik" ile beyaz ışık floresans görünümünde görün-
tülenecek floresans yoğunluk aralığı tanımlanabilir. Düşük yoğun-
lukta sinyaller (örn. parazit) ve/veya yüksek yoğunlukta sinyaller iki 
sürgülü şalter ile bir alt ve bir de üst eşik değer belirlenerek filtrele-
nebilir. Floresans sinyallerin tüm aralığını gözlemlemek için alt eşik 
varsayılan değeri %23 ve üst eşik varsayılan değeri %80'dir. 

1 2

	X Sürgülü şalteri kullanarak "Üst Eşik" (1) ve "Alt eşik" (2) değerini 
artırın veya düşürün. 
	X Döner menüyü (3) kullanarak canlı ekrandan "Alt Eşik" 

değerlerini de ayarlayabilirsiniz: 

3

NOT

Üst ve alt eşik değerleri arasında her zaman %10'luk bir fark bulunur.
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Test kartı kullanılarak "eşik" fonksiyonunun floresans sinyalini nasıl etkilediğini görebilirsiniz.

Alt eşik değer %0 ve üst eşik değer %100 - tüm floresans yoğunlukları görüntülenir

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Siyah ve beyaz floresans gözlemi 
(Video monitörü)

Beyaz ışık + floresans gözlemi
(Video monitörü)

Alt Eşik Değer %60 ve üst Eşik Değer %100 - sadece orta ile yüksek yoğunluk gösterilir

!

10 746 513-xx

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Leica GLOW800

Siyah ve beyaz floresans gözlemi 
(Video monitörü)

Beyaz ışık + floresans gözlemi
(Video monitörü)

Alt Eşik Değer %40 ve üst Eşik Değer %70 - sadece orta ile yüksek yoğunluk gösterilir

Leica GLOW800

!

10 746 513-xx

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

0   1     2    3    4    5    6    7     8    9

Siyah ve beyaz floresans gözlemi 
(Video monitörü)

Beyaz ışık + floresans gözlemi
(Video monitörü)



GLOW800 Ayarlarının Değiştirilmesi

54 GLOW800 / Ref. 10 747 241 / Version 05

21.1.5 Yoğunluk
"Yoğunluk" sürgülü şalteri (1) floresans kontrastını, parlaklığını ve 
saydamlığını cisim ayrıntılarına bağlı olarak ayarlar. Yoğunluk 
değerleri %0 ile %100 arasında değişir, varsayılan %50'dir. Flore-
sans, tam yüzde aralığının tümünde görünür. Örneğin %0 yoğun-
lukta floresans sadece baskın beyaz ışık içeriği ile birlikte görünür, 
%100 yoğunlukta ise floresans yoğun biçimde görünür ve baskındır.

1

	X Döner menüyü (2) kullanarak canlı ekrandan "Yoğunluk" 
değerlerini de ayarlayabilirsiniz. 

2

Minimum yoğunluk ayarı – %0

Orta yoğunluk ayarı – %50

Maksimum yoğunluk ayarı – %100

21.1.6 BrightCare 
	X Kısa çalışma mesafelerinde yoğun aydınlatmayı önlemek üzere 

GLOW800 için BrightCare (1) etkinleştirilmelidir. 

1

Teknik nedenlerden ötürü, düşük çalışma mesafelerinde yüksek 
büyütmeler olması halinde, floresans yoğunluğu zarar görür ve 
daha iyi eksitasyon ve floresans yoğunluğu elde etmek için 
Brightcare tarafından GLOW800 için eksitasyon yoğunluğu 
sınırlama değerleri kapatılabilir.

UYARI

"GLOW800 için BrightCare" kapatıldıysa, ışık yoğunluğu 
uzun süreli GLOW800 modunda dokuya çok fazla ışık 
uygulayarak hastaya zarar verebilir!
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Floresans görünürlüğü
GLOW800 fonksiyonu, mikroskop parametrelerinde ve ICG 
dozajında geniş bir çalışma aralığı için mümkün olan en iyi 
görüntüyü sağlamak amacıyla floresans görünürlüğünü otomatik 
olarak optimize eder.
Ancak daha fazla optimizasyon için aşağıdaki açıklamada da 
belirtildiği üzere bu parametrelerin floresans görünürlüğü 
üzerindeki etkisi devam etmektedir.

FL Görünürlüğü =
Aydınlatma × Dozaj

Mag2 × WD2

FL Görünürlüğü: Ekranda floresans parlaklığı/alımı
Aydınlatma: Mikroskop Eksitasyon yoğunluğu
Dozaj: Enjekte edilen ICG miktarı, mg/kg cinsinden
Mag.: Büyütme
WD: Çalışma Mesafesi

ICG dozajı, anestezi uzmanının ve/veya cerrahın kararıdır.

• Daha düşük eksitasyon yoğunluğu "Parlaklık GLOW800" ve/veya 
daha düşük ICG dozajı, özellikle yüksek büyütme ve/veya uzak 
çalışma mesafesinde floresans görünürlüğünü azaltır. Daha 
düşük floresans görünürlüğü veya floresans parlaklığı, daha 
düşük büyütme ve WD'lerde de gözlemlenebilir.

• Daha yüksek eksitasyon yoğunluğu "Parlaklık GLOW800" ve/
veya daha yüksek ICG dozajı, özellikle yüksek büyütme ve/veya 
uzak çalışma mesafesinde floresans görünürlüğünü arttırır ve 
bu iki optik parametrenin azalmasını kompanse edebilir.

Eğer aydınlatma sisteminin verimliliği azalmış veya Xenon 
ampulün kullanım ömrü sona ermişse, floresans görünür-
lüğü standart koşullarla da azalabilir.

NOT

GLOW800 modunu kullanırken çalışma mesafesi (WD) ve büyütme 
(Mag) için varsayılan bir sınırlama bulunmaktadır. GLOW800 moduna 
geçmeden önce WD ve Mag bu sınırın üzerindeyse, GLOW800 
moduna geçildiğinde WD ve Mag azaltılır ve resme odaklanılamaz.

Bu sınırlamalar gerekirse Leica servisi veya ürün uzmanları tarafın-
dan ayarlanabilir ve sinyal yoğunluğu üzerindeki etkisi anlaşılır.

NOT

WD sınırlamasını kullanırken, odaklamak için mikroskobun yeniden 
konumlandırılması (WD sınırlama değerini karşılama veya WD 
sınırlama değerinden daha fazla yaklaşma) gerekebilir.

WD ve Mag sınırlama değerleri, cerrahi iş akışının ihtiyaçlarına 
uyması için servis menüsündeki Leica servis personeli tarafından 
genel olarak tüm kullanıcılar için daha yüksek veya daha küçük 
değerlere yeniden tanımlanabilir.
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21.1.7 Psödorenk seçimi ve CaptiView ile okülere görüntü enjeksiyonu 
	X 21.1.1 sayfasında açıklandığı şekilde "Ayarlar" sayfasına gidin
	X "AR Oküler Ayarları" simgesine dokunun.

"AR Oküler Ayarları" sayfası açılır:
	X "GLOW800" sekmesinde olduğunuzdan emin olun.

Psödorenk, monitör görünümü ve okülerler* için "AR Oküler Ayarları" sayfası yardımıyla tanımlanabilir.

Cerrahi mikroskop ARveo 8 içerisine entegre edilen opsiyonel CaptiView görüntü enjeksiyonu ile GLOW800 floresans bilgileri, seçilen 
floresans gözlem tipi ve CaptiView ayarlarına uygun şekilde yerleştirilmiş bir dijital görüntü veya bir kaplama olarak sağ, sol veya her iki 
mercek üzerinde gösterilebilir.

Psödorenk "YEŞİL" veya "MAVİ" olarak ayarlandığında
Monitöre yerleştirilen psödorenk ve floresans sinyali için "Psödorenk" olarak "YEŞIL" (1) veya "MAVI" (2) rengi seçebilirsiniz. Renk,  
"AR Oküler Ayarları" sayfasında gösterilir:

1 2

NOT

Test kartını kullanırken, monitördeki görüntünün floresans psödorenginin sonuçları ve okülere yerleştirilen görüntü aşağıdaki gibi 
görünmelidir:

"YEŞIL" "MAVI"

Leica GLOW800

!

10 746 513-01

0     1      2      3     4      5     6      7      8      9

A������ A

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0     1     2     3     4     5     6     7     8     9

A������ A
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GLOW800 görüntülerin enjeksiyonu "GLOW800" ayarı ve aşağıdaki seçeneklerle her bir kullanıcı için "AR Oküler Ayarları" sekmesinde 
tanımlanabilir:

• Sol göz: "Kapalı" ve Sağ göz: "Kapalı"
Okülerler: Hem sol hem de sağ okülerlerde cisme giden canlı 
optik yol.

• Sol göz: "Kapalı" ve Sağ göz: "Optik + Dijital"
Okülerler: Sağ okülerde psödorenk videoda entegre floresansa 
ve sol okülerde optik 2D görüntüye sahip dijital beyaz ışık 
görüntüsü.

• Sol göz: "Kapalı", Sağ göz: "Sadece Dijital"
Okülerler: Sağ gözde Kullanıcı, Dijital Görüntüyü sağ okülerden 
seçilen kaplama rengiyle görür.

• Sol göz: "Optik + Dijital" ve Sağ göz: "Kapalı"
Okülerler: Sol okülerin üzerine bindirilen dijital psödorenkte 
floresans ile canlı optik beyaz ışık görüntüsü ve sağ mercekte 
canlı optik görüntü:

• Sol göz: "Optik + Dijital" ve Sağ göz: "Optik + Dijital"
Okülerler: Her iki okülerde dijital psödorenkte floresans görüntü 
kaplaması.
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Psödorenk KAPALI olarak ayarlandığında

• Sol göz: "Kapalı" ve Sağ göz: "Kapalı"
Okülerler: Hem sol hem de sağ okülerlerde cisme giden canlı 
optik yol.

• Sağ göz: "Sadece Dijital"
Okülerler: Sol göz otomatik olarak "Kapalı" olarak ayarlanır ve 
sağ okülerde kullanıcı Dijital tek renkli görüntüyü görür.

NOT

"Psödorenk" seçeneğinin devre dışı bırakılması monitörde 
görüntülenir:
• "Tek görüntü" modunda tek renkli floresans görüntüsü veya
• "Konfigürasyon Görüntüle" sayfasındaki (bkz. 20.1.2) ayarlara 

bağlı olarak Resim içerisinde Resim veya Yan Yana modunda tek 
renkli floresans görüntüsü ve dijital beyaz ışık görüntüsü. 

• CaptiView modülünün tasarımı nedeniyle, 
"Sadece Dijital" sadece sağ tarafta kullanılabilir.

• Sürgülü şalterleri kullanarak parlaklığı "Optik + Dijital" 
ve "Sadece Dijital" modlarında ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

• Psödorenk: GLOW modunda renk göstergesi.

• Lütfen ilgili Leica görüntü enjeksiyon sistemi 
(CaptiView) kullanım kılavuzuna bakın.

• Görüntü enjeksiyonu durumunda GLOW800 için 
Psödorenk kapatıldıysa, kaplamalı floresans resmi sağ 
okülerde siyah/beyaz (b/w) olarak gerçekleştirilir.

• Eğer GLOW800 görüntüsü sol merceğe veya her iki 
merceğe yerleştirilirse, monitör görünümü ve kayıt hızlı 
hareketler için floresans sinyalinde hafif bir hareket 
gösterebilir.

• Yüksek büyütme > 5.0× olması halinde teknik neden-
lerden ötürü yüksek parazite sahip kaplamaların önlen-
mesi için görüntü enjeksiyonunun kapatılması önerilir.
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Floresans kaplamaların oküler(ler)e düzgün takılması için 
monitörde floresans görüntü odağının kontrol edilmesi 
önerilir.

Floresans görüntülerinin iki kez kaydedilmesini veya 
görüntülenmesini önlemek için monitörde sol oküler 
kaplamasını kapatın.

21.1.8 CaptiView olmadan Psödorenk seçimi
	X CaptiView seçili veya etkinleştirilmiş değilse, "AR Oküler 

Ayarları" sayfasını da kullanarak monitör görünümü için 
psödorengi "YEŞIL", "MAVI" veya "Kapalı" olarak seçebilirsiniz.
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21.2 Gelişmiş GLOW800 ayarları
Bu sınırlı GLOW800 ayarlarına sadece servis teknisyeni/ürün uzmanı 
erişim sağlayabilir.

21.2.1 Satış Ayarlarına Erişim

Sınırlı sayfa. Sadece mikroskoba bağlanmış satış dongle'ı ile 
erişilebilir.

	X Ekranın sol üst köşesindeki menü simgesine dokunarak 
"Seçenekler" sayfasını açın. 

1

	X "Ayarlar" tuşuna (1) dokunun

2

	X "Destek" tuşuna (2) dokunun

3

	X "Satış" tuşuna (3) dokunun.
"Satış Ayarları" sayfası açılır. 
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21.2.2 GLOW800 WD ve Büyütme aralığı

Sınırlı sayfalar. Sadece mikroskoba bağlanmış satış dongle'ı 
ile erişilebilir.

	X 21.2.1, "Satış ayarlarına erişim" bölümünde açıklandığı şekilde 
"Satış Ayarları" sayfasına gidin.

4

	X "FL ve Video Ayarları" tuşuna (4) dokunun.
"Floresans ve Video Ayarları" sayfası açılır.
	X "GLOW800" sekmesine dokunun.

5 6

Bu ayarlar yardımıyla iyi floresans görünürlüğü için "Maksimum 
WD" (5) ve "Maksimum Büyütme" (6) aralıklarını 
tanımlayabilirsiniz.

Mikroskop varsayılan olarak "325 mm" maksimum çalışma 
mesafesine ayarlanmıştır. Maksimum çalışma mesafesi 
225 mm ile 600 mm arasında ayarlanabilir.

21.2.3 Video ve Görüntü Ayarları

Sınırlı sayfalar. Sadece mikroskoba bağlanmış satış dongle'ı 
ile erişilebilir.

Dijital zoom
	X 21.2.1, "Satış ayarlarına erişim" bölümünde açıklandığı şekilde 

"Satış Ayarları" sayfasına gidin.
	X "FL ve Video Ayarları" tuşuna dokunun.
	X "Genel" sekmesine dokunun.

1 2 3

"Dijital Zoom" ile görüntü formatı her bir GLOW kullanıcısının 
ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir. Dijital Büyütme seçenekleri tuşu (1, 
2, 3) ile değiştirilebilen üç adet format bulunmaktadır. Varsayılan 
ayar "Maks. Yükseklik"tir (1).

	X Dijital Zoom Seçeneğini "Maks. Yükseklik" (1) olarak ayarlayın - 
Stant monitörünün ekranının merkezindeki tespit edilen 
maksimum görünüm alanına sığar.
	X Dijital Zoom Seçeneğini "Tam Genişlik" (2) olarak ayarlayın - 

Tam yatay görünüm alanını dokümantasyon stant monitörünün 
ekranına sığdırır.
	X Dijital Zoom Seçeneğini "Tam Ekran" (3) olarak ayarlayın - 

Görünüm alanının diyagonalini dokümantasyon monitörünün 
ekranındaki diyagonale sığdırır. 
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Maks. Yükseklik
Dokümantasyon monitörünün ekranının merkezindeki tespit edilen 
maksimum görünüm alanına sığar.
• Neredeyse yuvarlak görüntü formatı – tam video çözünürlüğü

Tam genişlik
Tam yatay görünüm alanını dokümantasyon monitörünün ekranına 
sığdırır
	X yuvarlak kenarlı format – tam yatay video çözünürlüğü

Tam ekran:
Görünüm alanının diyagonalini dokümantasyon monitörünün 
ekranındaki diyagonale sığdırır 
	X dörtgen görüntü formatı – düşük video çözünürlüğü

Monitördeki veya okülerdeki görüntüler bu kılavuzda 
gösterilen resimlerden hafif farklı olabilir.

GLOW800 için Gelişmiş Resim Ayarları

Sınırlı sayfa. Sadece mikroskoba bağlanmış satış dongle'ı ile 
erişilebilir.

	X 21.2.1, "Satış ayarlarına erişim" bölümünde açıklandığı şekilde 
"Satış Ayarları" sayfasına gidin. 
	X "Gelişmiş Resim Ayarları" tuşuna dokunun.

"Gelişmiş Resim Ayarları" sayfası açılır:

Bu bölümde Parlaklık, Kontrast, Doygunluk ve RGB değerlerini 
ayarlayabilirsiniz.
Varsayılan ayarlar, parlak ve koyu görüntü alanlarının iyi şekilde 
farklılaştırılması sonucuna ulaşacak şekilde tanımlanmıştır. 
Değişiklik gerekiyorsa, her bir değer ilgili sürgülü şalterler 
kullanılarak belirli ihtiyaçlara göre ayarlanabilir. %50'nin altındaki 
değerler zayıflamayı ve %50'nin üzerindeki değerler yoğunlaşmayı 
gösterir. Yeni değerler uygulandığında görüntü hemen uyarlanır.

Floresans bilgilerinin anatomik beyaz ışık bilgisine göre kontrastının 
artırılması için beyaz ışık anatomik bilgisinin özellikleri "Gelişmiş 
Resim Ayarları" sayfasında aşağıdakiler ile uyarlanabilir: 
	X "GLOW800" sekmesine dokunarak.
	X "Doygunluk" sürgülü şalteri ile GLOW800 görüntüsünün beyaz 

ışık bilgisinin renk doygunluğunun azaltılması. 
Renk doygunluğunun azaltılması ile görüntünün beyaz ışık 
doygunluğu azalır ve psödorenkli floresans bilgisi daha belirgindir.

ve/veya
	X "Parlaklık" sürgülü şalteri ile GLOW800 görüntüsünün beyaz ışık 

bilgisi parlaklığının azaltılması. 
Görüntünün beyaz ışık parlaklığının azaltılması, psödorenkli 
floresans bilgilerinin kontrastını ve görünürlüğünü artırır.

Renk dengesini kontrol etmek için GLOW800 test kartının önündeki 
ve arkasındaki renkli alanlar monitördeki video görüntüsü ile okü-
lerdeki orijinal optik görüntünün karşılaştırılması ile kullanılabilir.
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GLOW800 test kartı görüntüsü – ön

GLOW800 test kartı görüntüsü – arka

GLOW800 modu aktif değilken: 
	X Kullanıcıya Görüntü parametre değerlerini değiştirme seçeneği 

verilir.

GLOW800 modu aktifken:
	X Kullanıcıya, canlı görüntü önizleme modunda sunulur ve canlı 

görüntüye anında yansıyacak olan görüntü parametre değerle-
rini değiştirme seçeneği verilir.

Beyaz dengesi
"Otomatik Beyaz Dengesi" (1) sadece "Beyaz Işık" modu için 
yapılabilir.

1

Renk Dengesini bir referans standarda yeniden ayarlamak için 
mikroskobun altına tüm görünüm alanını kapsayan beyaz bir cisim 
yerleştirin, aydınlatma yoğunluğunu gereken seviyeye ayarlayın ve 
"Otomatik Beyaz Dengesi" tuşuna (1) dokunun.
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22 Kayıt
22.1 Kaydı başlatma / resmi kaydetme
GLOW800 modunun açılıp kapatılması (ayak pedalı/tutamak üze-
rinde bulunan atamaları yapılmış tuşlar kullanılarak) kaydı otomatik 
olarak başlatır/durdurur. 3 dakika sonra mod ve kayıt otomatik ola-
rak durdurulur ve beyaz ışık moduna geri döner. Ek olarak, dokun-
matik panel üzerindeki atamaları yapılmış tutamak ve/veya ayak 
pedalı tuşunu veya kamera (2) simgesini kullanarak GLOW800 
resimlerini çekebilirsiniz.

1 2

Entegre kayıt sisteminin kullanımı hakkında ayrıntılı 
talimatlar için lütfen ARveo 8 cerrahi mikroskop kullanım 
kılavuzuna bakın.

22.2 Oynatma
22.2.1 Tutamak/ayak pedalı ile 
	X Son kaydedilen GLOW800 döngüsü, mikroskop kolu üzerindeki 

ataması yapılmış oynatma tuşuna basılarak oynatılabilir 
(ataması yapılabilir tüm fonksiyonların tam listesi için ARveo 8 
kullanım kılavuzuna bakın). Oynatma, video gösteriminin 
etrafında sarı bir çerçeve içinde sadece monitörde gösterilir.
	X Oynatmayı durdurmak için tekrar oynat tuşuna basın.

22.2.2 Dokunmatik panel ile
	X Görüntülemek ve kopyalamak üzere kayıtları listelemek için 

"Veri inceleme" simgesine (1) dokunun.

1

Aşağıdaki menü görüntülenir:

2 3

	X "Önizleme ve Dışa Aktar" tuşuna (3) dokunun. 
Kayıtların ve kaydedilen görüntülerin listesi açılır:

	X Video veya resimlerden herhangi birini incelemek için küçük 
resmi üzerine dokunun.
Dokunmatik panelde videonun veya resmin ayrıntılı 
görünümünü görüntülenir. 

4

Video oynatıcı, zaman tünelinde gezinmenize izin verir. Uzatma 
simgesine (4) dokunulduğunda, artık monitörde ve dokunmatik 
panelde oynatma görüntülenir.
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23 Ameliyat öncesi hazırlık 
(ARveo 8)

23.1 GLOW800 ayarları ile profil 
seçimi

 
	X "Cerrah seçimi" sayfasında GLOW800 profili için daha önce 

tanımlanmış olan bir cerrah profili seçin:
Böyle bir profil bulunmuyorsa yeni bir cerrah profili oluşturmanız 
gerekir.

23.2 Yeni bir cerrah profili oluşturma
23.2.1 Yeni profil detaylarını kaydetme
	X "Cerrah seçimi" sayfasındaki "Yeni Oluştur" tuşuna (1) dokunun:

1
"Yeni Cerrah Profili Oluştur" sayfası gösterilir

 
	X Lütfen bir cerrah profili için zorunlu olan bilgileri, yani ad ve 

benzersiz bir üç harfli kısaltma kısmını doldurun. * ile 
işaretlenmiş alanlar zorunludur.

Ayarlarınızı emniyete almak için soyadınızı girebilir ve bir 
"parola" kullanabilirsiniz. Bu, diğer cerrahlar veya personel 
tarafından yapılabilecek istenmeyen değişiklikleri önlemek 
için önerilir. "Parola"nın onaylanması için iki defa girilmesi 
gerektiğini unutmayın.

1 2

"Kopyala" (1) veya "Yeni Oluştur" (2) üzerine basabilirsiniz. 
• "Kopyala" fonksiyonu (bkz. bölüm 23.2.2) önceden ayarlanmış 

veya daha sonra ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen mevcut bir 
cerrah profilinden ayarları kopyalamanıza izin verir.

• "Yeni Oluştur" fonksiyonu (bkz. bölüm 23.2.3) 
değiştirebileceğiniz ve kaydedebileceğiniz boş kullanıcı girişi 
ayarları listesinden başlamanıza izin verir.
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23.2.2 GLOW800 (Vasküler) ön ayarından veya mevcut cerrah profilinden ayarları kopyalama
Bu bölümde, mevcut bir cerrah profilini veya GLOW800 (Vasküler) fabrika ön ayarını kullanarak mevcut ayarları yeni oluşturduğunuz cerrah 
profilinize nasıl kopyalayabileceğiniz açıklanmaktadır.

	X "Yeni Cerrah Profili Oluştur" sayfasındaki "Kopyala" tuşuna (1) dokunun.

1

Mevcut profiller ve ön ayarlar listesi ekranda gösterilir:

1 2

Fabrika ön ayarlı profiller en üst kısımda gösterilir ve 
genellikle önüne bir alt çizgi (ör. _Vasküler) eklenir

 Şimdi iki seçeneğiniz bulunmaktadır: 

Önceden tanımlanmış GLOW800 (Vasküler) ön ayarını kopyalamak Mevcut cerrah profilinden ayarları kopyalamak
	X _Vasküler profili üzerine (1) tıklayın ve "OK" (2) ile onaylayın

Vasküler profili cerrah profiline kopyalandıktan sonra iletişim 
kutusu kapanır ve sol tutamağın kumanda kolunu sola doğru 
iterek GLOW800 modunun etkinleştirilmesine izin verir.
	X Yeni cerrah profilini kaydetmek için "Yeni Oluştur" tuşuna basın.

	X Kopyalamak istediğiniz cerrah profiline tıklayın ve "OK" (2) ile 
onaylayın.
Seçilen cerrah profili ve fonksiyon eşleştirmeleri, az önce 
oluşturduğunuz yeni cerrah profiline kopyalandıktan sonra 
iletişim kutusu kapanır.
	X Yeni cerrah profilini kaydetmek için "Yeni Oluştur" tuşuna basın.
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Her iki durumda da (Vasküler ön ayarını kopyalama veya mevcut bir cerrah profilini kopyalama), "Yeni Oluştur" tuşuna bastıktan sonra canlı 
ekran açılır. Cerrah profili adını ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz (1):

1

	X Şimdi 23.2.4 bölümünde anlatılan adımları izleyerek kullanıcı giriş ayarlarını konfigüre edebilirsiniz.
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23.2.3 Yepyeni bir profil oluşturma
Yeni bir profil oluşturmak için önce 23.2.1 bölümünde anlatılan 
adımları izleyin. 
	X Yeni profili kaydetmek için yeni cerrah verilerini girdikten sonra 

"Kopyala" yerine "Yeni Oluştur" tuşuna basın. 
Yeni cerrah profili, konfigüre edilmek üzere hazır olan boş 
ayarlar listesine kaydedilecektir.
Ekranın sağ üst köşesinde (1) cerrah profili adını görebileceğiniz 
canlı ekran açılır:

1

	X Şimdi 23.2.4 bölümünde anlatılan adımları izleyerek kullanıcı 
giriş ayarlarını konfigüre edebilirsiniz. 

23.2.4 Tutamaklardaki kullanıcı girişlerinin 
konfigüre edilmesi

Seçilen veya yeni oluşturulan cerrah profili için canlı ekranda 
olduğunuzdan emin olun:

1

	X Seçenekler listesini görüntülemek için ekranın sol üst 
köşesindeki menü tuşuna (1) basın.
Seçenekler ekranı açılır:

2
	X "Kullanıcı Girişleri" menüsünü açmak için "Kullanıcı Girişleri" 

tuşuna (2) dokunun.
"Kullanıcı Girişleri" menüsü açılır:
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3
	X "Sol Tutamak" ayarlarını görüntülemek için "Tutamaklar" 

tuşuna (3) dokunun.
Sol Tutamak konfigürasyon ekranı açılır:

Artık seçilen cerrah profili için tutamak ayarlarını görüntüleyebilir 
veya düzenleyebilirsiniz.

NOT
	X Sağ tutamağı konfigüre etmek için "Sağ" üzerine tıklayın.

23.2.5 GLOW800 fonksiyonunun nasıl atanacağına 
ilişkin örnek

Aşağıdaki örnek, GLOW800 Açık/Kapalı fonksiyonunun sol tutamak-
taki bir tuşa nasıl atanabileceğini göstermektedir.

NOT
Bu işlem, başka bir fonksiyon atamak istediğiniz herhangi bir tuş 
için de kullanılabilir. 

	X Tutamak konfigürasyonu sayfasında, GLOW800 modunun 
etkinleştirilmesi için atamak istediğiniz tuşa tıklayın.
Seçilen tuş için "Fonksiyon seçin" açılır penceresi görüntülenir:

1
	X "Floresans" sekmesini (1) seçin.

Kullanılabilir FL fonksiyonları listesi gösterilecektir:

2 3
	X GLOW800 fonksiyonunu (2) seçin ve ayarları saklamak için 

"Onayla" (3) üzerine dokunun.

Geri dönmek için "Sil" ve başka bir fonksiyon seçmek için 
"Iptal" tuşuna basın.

Sol tutamağa fonksiyonel bir genel bakış gösterilecektir:
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4
	X Ayarları devralma işlemini tamamlandıktan sonra "Geri" tuşuna 

(4) dokunun.
"Cerrah Ayarlarını Kaydet" penceresi açılır:

5 6

	X "Evet, profilde değiştir" (6) üzerine basarak ayarları kaydedin ve 
saklayın. Ayarları saklamak istemiyorsanız, lütfen "Hayır, 
şimdilik kullan" (5) seçeneğine basın.
	X "Seçenekler" sayfasına geri dönene kadar "Geri" tuşuna art arda 

basarak menü sıradüzeninde geri gidin:

7
	X Canlı ekrana geri dönmek için "X" (7) üzerine basın.

Canlı ekran açılır:

23.2.6 GLOW800 Ön Ayarı Seçimi

NOT
Ön ayar, mikroskopta GLOW800 Açık/Kapalı fonksiyonunu hızlı bir 
şekilde etkinleştirmek için kullanılabilir.

Bu ön ayarlı profil kullanılabilir ve değiştirilebilir, ancak profil 
ayarlarında yapılan değişiklikler saklanmaz, bu nedenle her yeni 
başlatmada varsayılan profil ayarları geri yüklenir.

Sol tutamak üzerindeki kumanda kolunun sola hareket ettirilmesi, 
sırasıyla GLOW800 modunu etkinleştirir ve devre dışı bırakır.

Bu ön ayar, yeni bir cerrah profili oluştururken başlangıç noktası 
olarak da kullanılabilir (bkz. 23.2.2).

Bu ön ayarda yapılan değişiklikler kaydedilemediğinden, tam bir iş 
akışı için yeni bir cerrah profili oluşturulması önemle tavsiye edilir.

1

	X "Cerrah Seçimi" menüsünde, yüklenmiş lisanslara bağlı olarak 
ön ayarlı profiller listesini almak için "Ön ayarlı profilleri göster" 
tuşuna (1) dokunun.
"Ön ayarlı profiller" listesi gösterilir:

2
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	X _Vasküler ön ayarını (2) seçin.
Bu ön ayarlı profil seçildiğinde kullanıcıya profil sınırlamaları 
hakkında bilgi vermek üzere bir açılır pencere görüntülenecektir.

GLOW800 fonksiyonunu iş akışına tamamen entegre etmek için 
mevcut cerrah profilini değiştirmeniz veya yeni bir cerrah profili 
eklemeniz önemle tavsiye edilir.

GLOW800 ön ayarı seçildiğinde aşağıdaki fonksiyonlar atanır: 

Kademeli Döngü

sol tutamak sağ tutamak

GLOW800 
Açık/Kapalı Oynatma

Y+

Y–

X– X+

Sol tutamağın kumanda kolunu tekrar sola doğru iterek 
beyaz ışık moduna geri dönebilirsiniz.
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24 Aydınlatma ve fonksiyon 
ve ayarlamayı kontrol edin

24.1 Operasyon öncesi kontrol listesi 
(GLOW800)

Optik aksesuarların temizliği
	X Optik aksesuarların temiz olup olmadığını kontrol edin.
	X Toz ve kirleri temizleyin.

GLOW800 uygulaması
	X GLOW800 kullandığınızda lütfen bir Doppler ultrason cihazı veya 

benzer bir cihazın bulunmasına dikkat edin, ICG/GLOW800 
prosedüründe yeterli kan akışı görselleştirmesi elde 
edemezseniz gerekli olabilir.

Dengeleme
	X Mikroskobu yeniden taktıktan sonra dengeleyin (bkz. Leica 

cerrahi mikroskobu kullanım kılavuzu).

Operasyonel kontrol 
	X Mikroskobu açın.
	X Aydınlatmayı açın. 
	X Mikroskop aydınlatmasını kontrol edin.
	X Test kartı ile GLOW800'ü test edin.

Sterillik
	X Steril cerrahi örtü kullanın.

Lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun sterilize edilebilir 
bileşenleri için ilgili kullanım kılavuzuna bakın. 

24.2 Test kartı
GLOW800 fonksiyonunu kontrol ve test etmek için beyaz ışığın ve 
floresans görüntüsünün düzgün ayarlandığını doğrulamak için ve 
GLOW800 aydınlatma düzeyini doğrulamak için test kartı 
kullanılmalıdır.

UYARI

Steril olmayan GLOW800 test kartı nedeniyle enfeksiyon 
tehlikesi.
	X GLOW800 test kartını steril ortamlarda kullanmayın. 
	X Sadece steril olmayan ortamda kullanın.
	X Mikroskop aydınlatmasını sadece steril olmayan 

ortamda kontrol edin. 
	X Leica cerrahi mikroskobunun eş odaklı ayarının hassas 

biçimde yapıldığından emin olun. Eş odaklı ayarına dair 
talimatlara uyun.

Testi aşağıdaki gibi hazırlayın:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-01

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

4 2 2

1 22

3

1 NIR yoğunluk alanlarını 0=parlaktan 9=karanlığa kademeli 
olarak adım adım azaltın

2 Düşük yoğunluklu NIR floresans alanı, 4 farklı beyaz ışık renk 
alanı dahil

3 Yuvarlak nokta yüksek yoğunluk NIR floresans sinyali
4 Kartı sabitlemek için delik
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24.3 Hazırlık

UYARI

Kullanıcı, programlanmış bir floresans fonksiyonu ile 
seçilmiştir.
	X Doğru kullanıcı etkinleştirilmiştir.
	X Hazırlık kontrolü gerçekleştirilmiştir.
	X Mikroskop aydınlatma lambası uygun tolerans içindedir 

(bkz. Leica cerrahi mikroskobu kullanım kılavuzu).

Testi aşağıdaki gibi hazırlayın:
	X Genel testler için lütfen GLOW800 ön ayarını kullanın.
	X GLOW800 test kartını mikroskobun altına yerleştirin.

UYARI

Steril olmayan GLOW800 test kartı nedeniyle enfeksiyon 
tehlikesi.
	X GLOW800 test kartını steril ortamlarda kullanmayın. 
	X Sadece steril olmayan ortamda kullanın.
	X Mikroskop aydınlatmasını sadece steril olmayan 

ortamda kontrol edin. 
	X Leica cerrahi mikroskobunun eş odaklı ayarının hassas 

biçimde yapıldığından emin olun. Eş odaklı ayarına dair 
talimatlara uyun.

	X Çalışma mesafesini (WD) 350 mm'ye ayarlayın.
	X Yansımaları engellemek için mikroskobu test kartı üzerine düşük 

ama yeterli bir açıyla konumlandırın.
	X Eş odaklı ayarına dair talimatlara uyun.
	X Mikroskobu en yüksek büyütmede yeniden konumlayarak odağı 

ayarlayın (Odaklama yapmayın!).
	X Konumlandırma ve odaklama sonrasında büyütme oranını  

3.0× olarak ayarlayın.
	X Test kartını görüş alanının ortasına getirin.
	X GLOW800 moduna geçmek için tutamaktaki GLOW800 açık/

kapalı tuşuna basın.
	X Floresans aydınlatmasını %50 olarak ayarlayın.
	X GLOW800 test kartı artık beyaz ışık altında okülerden ve beyaz 

ışık floresansı opsiyonel monitörden gözlenebilir.

G
ör

ev
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es
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i =
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50

 m
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1 Mikroskop optik taşıyıcısı
2 Test kartı

Oküler görüntüsü:

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

Beyaz ışık gözlemi sırasında test kartının görünümü:
Renklerdeki delikler floresans ve beyaz ışık görüntüsünün ayarını 
kontrol etmenize olanak sağlar.
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24.4 Test kartı fonksiyonel alanları
Beyaz ışık floresans gözlemi modundaki testler
Floresans görüntüsünün beyaz ışık görüntüsü ile düzgün biçimde 
ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.

1. Tüm parlak floresans noktaları tam olarak renk dörtgenlerinin 
(A–D) deliklerine uymalıdır.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

C

DB

A

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9 E

2. Floresans yoğunluğunu (A–D)kontrol edin.
Gerekli WD = 350 mm, 
Büyütme = 3.0× ve 
Parlaklık GLOW800 = %50
GLOW800 floresans modunda en azından floresans 
çubukları 1-6 görünür olmalıdır (E)!

3. Floresans psödorenginin istediğiniz renkle örtüşüp 
örtüşmediğini kontrol edin.

Leica GLOW800

Please read the Leica 
GLOW800 user manual!!

10 746 513-xx

0      1      2      3      4      5      6      7      8     9

F

G

H

I

4. Beyaz ışık görüntüsü renklerinin (F–I) beyaz ışık modundaki 
görüntüsünü kontrol edin. Kırmızı, sarı, yeşil ve mavi 4 renk 
karesinin yumuşak renkleri video monitöründe aynı renkte 
görülmelidir.

Siyah ve Beyaz floresans gözlemi modundaki testler

Leica GLOW800
10 746 513

1–6

Floresans yoğunluğunu kontrol edin. Gereken WD = 350 mm 
değerinde, Büyütme = 3,0× ve aydınlatma = %50 ile GLOW800 
floresans modunda en az 1-6 arası floresans çubuk görünür olmalıdır.

Eğer daha az çubuk görünüyorsa aşağıdakileri kontrol edin:
• Kartın son kullanımı geçmemiştir
• Eşik %0 (alt) ve %100 (üst) olarak ayarlanmıştır.
• Aydınlatma sistemleri beklenen şekilde çalışır:

• Lüksmetre okuması uygundur
• Ampul saati aralık içerisindedir
• Işık kılavuzu uygun şekildedir

Daha fazla analiz gerekiyorsa Leica servisi ile irtibata geçin.
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25 Çalıştırılması
UYARI

Onaylanmamış floresans maddesi nedeniyle hastada 
yaralanma tehlikesi.
	X Sadece planlanan uygulama için onaylanmış olan 

floresans maddesini kullanın.

GLOW800 kullandığınızda lütfen bir Doppler ultrason cihazı 
veya benzerinin bulunmasına dikkat edin, ICG/GLOW800 
prosedüründe yeterli kan akışı görselleştirmesi elde 
edemezseniz gerekli olabilir.

25.1 GLOW800 kullanımı
	X Leica cerrahi mikroskobun aydınlatmasını açın. 
	X Bir kullanıcı seçin: "Floresans Vasküler GLOW800" kullanıcı ön 

ayarını veya kendi GLOW800 kullanıcınızı seçin.

25.2 GLOW800 fonksiyonlarının 
kontrolü

GLOW800 fonksiyonlarının kontrolü, örneğin mikroskobun sol 
tutamağı 

Kademeli Döngü

sol tutamak sağ tutamak

GLOW800 
Açık/Kapalı Oynatma

Y+

Y–

X– X+

GLOW800 Açık/Kapalı
Tutamak beyaz ışık modu (GLOW800 açık/kapalı) ve GLOW800 modu 
arasında geçiş yapmaya izin verir. 

	X Modlar arasında geçiş yapmak için lütfen joysticki sola doğru 
bastırın.

UYARI 

Aşırı GLOW800 radyasyonu nedeniyle hasta için yaralanma 
tehlikesi.
	X GLOW800 radyasyonunu uzun süre ve/veya aşırı sık 

kullanmaktan kaçının.

Hastanın GLOW800 radyasyonuna aşırı derecede maruz 
kalmasını engellemek için 180 saniye sonra (ön ayardır, 
değer değiştirilebilir) GLOW800  modu otomatik olarak devre 
dışı bırakılır.

"GLOW800 açık/kapalı" fonksiyonu GLOW800 aydınlatmayı 
etkinleştirir ve GLOW800 hassas kamera, GLOW800 video 
sinyallerini sistemin video çıkışına, portlara bağlar ve video 
monitöründe görüntülenir.
Aynı zamanda GLOW800 video sinyallerinin kaydedilmesi 
başlatılır.
"GLOW800 açık/kapalı" tuşuna yeniden basıldığında sistem 
beyaz ışık moduna geri gönder ve GLOW800 fonksiyonlarını 
kapatır ve GLOW800 kaydı sona erer.

Döngüyü Oynat 
	X Joystick sağa doğru bastırıldığında kayıt ünitesinin son 

kaydedilen döngüsü yeniden oynatılır.

Önceki Döngü
	X Joystick birden çok defa aşağı bastırıldığında önceden 

kaydedilen GLOW800 döngüleri arasında geçiş yapabilirsiniz. 
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26 Muhafaza ve Bakım
GLOW800, Leica cerrahi mikroskop için bir aksesuardır. 
Bakım ve muhafaza için lütfen ilgili Leica cerrahi 
mikroskobun kullanım kılavuzuna bakın.

27 İmhası
Ürünlerin imhası için ilgili atık şirketlerinden de yardım alınarak yürürlükteki ulusal kanunlar takip edilmelidir. Cihaz ambalajı geri 
dönüşümlüdür.
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28 Aşağıdaki durumlarda ne yapılmalıdır?
Elektrikle çalışan fonksiyonlar düzgün çalışmıyorsa, önce aşağıdakileri kontrol edin: 
• Güç şalteri açık mı?
• Güç kabloları düzgün şekilde takılmış mı?
• Tüm bağlantı kabloları düzgün şekilde takılmış mı?
• Tüm video kabloları düzgün şekilde takılmış mı?

28.1 Genel

Leica cerrahi mikroskobu arızaları için lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım kılavuzuna bakın.

28.2 GLOW800
28.2.1 Kalibrasyon

Gözlem Sebep Çözüm

Okülere GLOW800 enjeksiyonu optik görüntü ile 
uymuyor.

CaptiView kalibrasyonu yok oldu 	X Kalibrasyonun yeniden yapılması gereklidir. 
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

GLOW800 floresans görüntüsü Beyaz Işık 
görüntüsü ile hatalı hizalanmış.

Her iki görüntüyü de sığdırmak için ayar hatalı 	X Ayarlar her iki görüntüyü de sığdırmak için 
ayarlanmalıdır. 
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

28.2.2 VPU

Gözlem Sebep Çözüm

Kullanıcıya yorumlaması için yanlış bilgi gösterildi Cihaz algoritması kalibrasyon arızası 	X Sistemi yeniden başlatmak/sıfırlamak için 
sıfırla tuşunu kullanın.

Yanlış operasyon öncesi kontrol 	X Operasyon öncesi kontrolü tekrarlayın.
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Sistem başlatılmıyor Elektronik arızası 	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Video sinyali kırmızı çarpı /Kırmızı "X" gösteriyor- Kamera sinyali kayboldu 	X Sistemi yeniden başlatmak/sıfırlamak için 
sıfırla tuşunu kullanın.
	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Sistem donmuş/ reaksiyon yok Yazılım başlatma hatası 	X Sistemi yeniden başlatmak/sıfırlamak için 
sıfırla tuşunu kullanın.

28.2.3 Sınırlama

Gözlem Sebep Çözüm

Beyaz ışık görüntüsü keskin olsa dahi, yüksek 
büyütmede GLOW800 floresans odak dışındadır

Yüksek büyütmede NIR odağı WL odağından 
farklı olabilir

	X Keskin bir GLOW800 görüntüsü alana kadar 
büyütmeyi azaltın
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Gözlem Sebep Çözüm

Floresans görüntüsünün bazı parçaları keskin 
(ilgili bölge), bazıları odak dışındadır

Odak dışı floresans cismi kapsamaz, floresans 
cismin üzerinde yüzer

ROI odakta olsa da, diğer floresans alanları 
olmayabilir ve parazit yapan, yüzen floresans 
üretebilir. Tüm floresans alanları odakta değilse, 
bu etkiden kaçınmak mümkün değildir.

Çift floresans, biri monitörde ve kayıtta gecikmeli 
yüzen

Floresansı sol okülere yerleştirirken görüntü 
kaydedilir ve monitörde iki kez görüntülenir

	X Çift floresans görüntüsünü önlemek için sol 
okülerdeki kaplama kapatılmalıdır.

Akış sinyali düşük/koyu, görünmez veya parazitli Floresans sinyali, yüksek büyütme ve/veya 
çalışma mesafesi nedeniyle çok düşük

	X GLOW800 Aydınlatma/eksitasyonun %100 
olarak ayarlandığından emin olun, büyütmeyi 
azaltın ve/veya mümkünse ICG dozajını 
arttırın.

12,5 mg/75 kg ICG dozajıyla GLOW800 yüksek 
büyütme veya çalışma mesafelerinde de iyi 
görünürlüğe sahip floresans görüntüleri 
oluşturur.

Aydınlatma ampulü verimliliği düşüktür ve 
değiştirilmesi gerekir veya aydınlatma sistemi 
spesifikasyon dışıdır (fiber dalga kılavuzunda 
düşük ışık iletimi veya aydınlatma ışın yolu)

	X Aydınlatma ampulü kullanım ömrünü ve 
aydınlatma sistemini kontrol edin. 
	X Gerekirse profesyonel inceleme için Leica 

servisini arayın.

28.2.4 Kullanıcı tarafından yapılan düzeltmeler

Gözlem Sebep Çözüm

Monitörde keskin bir GLOW800 veya Beyaz Işık 
görüntüsü yok

Video hassas odağı doğru ayarlanmamış 	X Eş odaklı tuşuna basın veya hassas odağı (+) 
veya (–) tuşları ile manuel ayarlayın.

Cerrahın oküleri için diopter ayarları hatalı ve 
ortak odak ışında çalışıyorsunuz

	X Eş odaklı tuşuna basın, WD'yi keskin bir video 
görüntüsü almak üzere ayarlayın ve 
diopterleri doğru şekilde ayarlayın.

Akış sinyali aşırı ışıklı Hassas kanallar ve perfüzyon çok parlak 
görünüyor. Muhtemelen kapsül ICG 
konsantrasyonu çok yüksek

	X ICG dozajını 12,5 mg/75 kg'ye indirin ve/veya 
GLOW Parlaklığını (Aydınlatma/ Eksitasyon 
yoğunluğu) %50'ye düşürün.

Akış sinyali aşırı doygun veya çok baskın Sinyalde saydamlık kalmaz ve sinyal düz görünür. 
GLOW "yoğunluğu" muhtemelen çok yüksek

	X GLOW "yoğunluğu"nu %50 oranındaki 
normal değere veya altına indirin.

Akış sinyali düşük Floresans zayıf, hassas kanallardaki akış 
gösterilmez. ICG konsantrasyonu çok düşük 
olabilir

	X Mümkünse ICG dozajını arttırın.

Akış sinyali çok soluk GLOW "yoğunluğu" çok düşük 	X GLOW "yoğunluğu"nu arttırın, standart 
%50'dir.

Monitördeki sinyalin iyi olmasına rağmen okülere 
yerleştirilen floresans görüntüsü zayıf/soluk

Yüksek büyütmelerde ve WD'lerde iyi bir kaplama 
için floresans sinyali çok düşük

	X Büyütmeyi azaltın ve aydınlatma/eksitasyon 
ayarlarını en az %100 olması bakımından 
kontrol edin.

Yerleştirilen görüntünün parlaklığı çok düşük 	X CaptiView enjeksiyonunun parlaklığını 
arttırın.
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Gözlem Sebep Çözüm

GLOW800 görüntüsü yeterince parlak değil BrightCare Plus daha düşük WD'ler ve yüksek 
büyütmelerde GLOW800 için aydınlatma/
eksitasyonu azaltır

	X Maksimum eksitasyon yoğunluğu elde etmek 
için BrightCare Plus'ı GLOW800 için devreden 
çıkarın.

GLOW800 görüntüsü sadece yüksek yoğunlukta 
floresans görüntülüyor. Hassas kanallarda düşük 
yoğunluktaki floresans ve akış sinyali eksik

Alt eşik değer çok yüksek ayarlanmış 	X Tüm floresans yoğunluk aralığını 
görüntülemek için alt eşik seviyesini 
≤%8 seviyesine indirin.

Bazı durumlarda hassas kanallardaki akış sinyali 
görünür değil, sadece FL gösteriliyor

GLOW "Alt Eşik Değer" muhtemelen istenmeyen 
bir tutamak komutu ile çok yüksek ayarlanmış

	X Eşikte istenmeyen değişiklikleri önlemek için 
bir tutamak tuşunda GLOW "Alt Eşik Değer" 
"+" veya "–" fonksiyonu aktif ayarlanmış mı 
kontrol edin. Cevap evetse, bu fonksiyonu 
tutamak ayarlarında silin.

Akış sinyalinden cisim kontrastı çok düşük GLOW görüntüsü "Doygunluk" rengi çok yüksek 	X GLOW "Doygunluğu"nu düşürün.

GLOW görüntüsünün beyaz ışık parçasında renk 
yok 

GLOW görüntüsü "Doygunluk" rengi çok düşük 	X GLOW "Doygunluğu"nu arttırın.
Not Arttırılmış "Doygunluk" WL cisim 

görüntüsünün üzerine bindirilen  
FL bilgisinin kontrastını azaltabilir.

Monitördeki sinyalin iyi olmasına rağmen okülere 
yerleştirilen floresans görüntüsü zayıf/soluk

Yüksek büyütmelerde ve WD'lerde iyi bir kaplama 
için floresans sinyali çok düşük

	X Büyütmeyi azaltın ve aydınlatma/eksitasyon 
ayarlarını en az %100 olması bakımından 
kontrol edin.

2) Yerleştirilen görüntünün parlaklığı çok düşük 	X Captiview enjeksiyonunun parlaklığını 
arttırın.

Düşük floresans büyük görüntü bölümlerini 
kapsar

Harici NIR radyasyonu tespit edilir  
ve görüntülenir

	X GLOW800'de tespit edilen spektral aralıkta 
NIR radyasyonu üreten harici ışık kaynağını 
kapatın ve/veya alt eşik değerini %8'e 
yükseltin.

Çevredeki dokudan bir floresans sinyali yansıtılır 	X Alt eşik değerini %8–%12'ye yükseltin.

Kalan ICG düşük floresans gösterir 	X Alt eşik değerini %8–%12'ye yükseltin.
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28.2.5 Arıza

Gözlem Sebep Çözüm

GLOW görüntüsü görüntülenmiyor GLOW800 modu aktif değil 	X Floresans LED ve kontrol ünitesi ekranının 
GLOW800 modunu gösterdiğini kontrol edin.
	X GLOW800 açık/kapalı fonksiyonunun istenen 

bir tuşa veya tutamağa atanıp atanmadığını 
kontrol edin.
	X Uygun test yapılması için test kartı kullanın.
	X Sorunun devam etmesi halinde Leica servisini 

arayın.

Monitörde, düşük büyütmede keskin bir 
GLOW800 görüntüsü yok, ancak Beyaz ışık 
görüntüsü en düşük büyütmelerde bile keskin

Floresans odak düzlemi kötü ayarlanmış. 	X Leica servisi ile iletişime geçin.

Özellikle görüş alanının dışında parazit yapan 
floresans sinyalleri

GLOW kamerası odak noktasının daha düşük 
yerleştirildiği dış görüş alanında (FoV), ortam NIR 
ışığı >800 nm tespit edildi

	X GLOW800'de tespit edilen spektral aralıkta 
NIR radyasyonu üreten harici ışık kaynağını 
kapatın.

GLOW aydınlatması boşluk sınır çizgisine temas 
eder ve parazit yapan floresans artifaktları üretir

	X Ilgili bölgelerin dışında aydınlatmayı önlemek 
için aydınlatma irisini kapatın.

GLOW floresans video görüntüsü tüm görüş 
alanında doludur

OR ışık kaynağının veya OR oda aydınlatmasının 
ortam NIR ışığı cisim alanına ulaşır ve tüm dış 
görüş alanı boyunca floresans kamerası tarafın-
dan tespit edilir

	X Dış NIR ışık kaynağını kapatın.
	X Bu ışık kaynağını OR'de tespit etmek için 

mikroskop aydınlatmasını kapatın ve 
mikroskobu GLOW modunda beyaz bir kağıda 
odaklayın.
	X Hatalı sinyal mevcut olduğu sürece ortam NIR 

ışığı aktiftir. Sorun giderilene kadar OR ışık 
kaynaklarını art arda kapatın.

Akış sinyali 3D monitörlerde koyu görünüyor Pozisyonun alttan ve/veya monitör ekseninden 
yanal olarak dışarı görüntülenmesi gözlemlenen 
görüntüyü koyu hale getirir

	X Monitör eksenini gözlem yönü ile hizalayın.

28.2.6 Entegre kayıt

Gözlem Sebep Çözüm

Önceden çalışmasına rağmen monitör üzerinde 
bir GLOW floresans görüntüsü yok, veya 
yerleştirilmemiş

ARveo 8 kayıt ünitesinde yeterli disk alanı yok. 	X ARveo 8 kayıt ünitesinin kapasitesini kontrol 
edin:
	X ARveo 8 kayıt ünitesi disk alanı doluysa, 

yeterli kapasite oluşturmak için kullanılma-
yan kullanıcı verilerini kaydedin ve silin.
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29 Teknik veriler
29.1 Teknik veriler GLOW800
Floresans eksitasyonu 790 nm (GLOW800)
Floresans sinyali 835 nm (GLOW800)

GLOW800 spektrumları

Görüntü sensörü 3× 1/1.2" inç

NIR kamerası Yüksek hassasiyetli, HD renkli kamera

Leica cerrahi mikroskobu ile ilgili teknik veriler için lütfen 
ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım kılavuzuna bakın.

Görüş alanına göre kamera görüntü boyutu 

 

 

 

1 2 3

1 Kamera görüntü boyutu
2 Görüş alanı
3 Ekran boyutu

Aşağıdaki şekil, görsel video kamerası ve GLOW800 NIR 
kamerası için görüş alanına kıyasla kamera görüntü 
boyutunu gösterir. Lütfen dokümantasyon sisteminin görüş 
alanını tamamen kapsamadığına dikkat edin.
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29.2 Uyumluluk

Leica cerrahi mikroskoplar ARveo 8

29.3 Ortam koşulları

Kullanımda +10 °C ile +40 °C arası 
+50 °F ile +104 °F arası 
%30 ile %95 arası bağıl nem 
800 mbar ile 1060 mbar arası atmosfer basıncı

Saklama –30 °C ile +70 °C arası 
–86 °F ile +158 °F arası 
%10 ile %100 arası bağıl nem 
500 mbar ile 1060 mbar arası atmosfer basıncı

Taşıma –30 °C ile +70 °C arası 
–86 °F ile +158 °F arası 
%10 ile %100 arası bağıl nem 
500 mbar ile 1060 mbar arası atmosfer basıncı

29.4 Karşılanan standartlar
•  Elektrikli tıbbi ekipman, Bölüm 1: Güvenlik için genel tanım - IEC 60601-1; EN 60601-1; UL 60601-1;  

CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1.
•  Elektromanyetik uyumluluk: IEC 60601-1-2; EN 60601-1-2.
• Leica Microsystems (Schweiz) AG içindeki Medical Division, kalite yönetimi, kalite güvencesi ve çevre yönetimi ile ilgili ISO 13485 

uluslararası standardına ait yönetim sistemi sertifikalarına sahiptir.

30 Üreticinin elektromanyetik uyumluluk (EMC) beyanı
GLOW800 Leica cerrahi mikroskoplarla test edilmiştir. EMC 
beyanı için lütfen ilgili Leica cerrahi mikroskobun kullanım 
kılavuzuna bakın.
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